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CAPITAL APROVEITA NOVEMBRO AZUL PARA ABORDAR 

SAÚDE DO HOMEM, COM FOCO EM SÍFILIS 

Curta a página da  

Secretaria Municipal de Saúde 

 Prefeitura de Florianópolis 

usa o chamado Novembro 

Azul para aproveitar a 

natural mobilização em 

torno da saúde do homem 

esperada para este mês e 

conscientizar sobre a 

prevenção das principais 

causas de mortalidade e 

morbidade entre os 

homens.  

Por isso, neste ano, o foco 

da Secretaria de Saúde é a 

realização de um exame 

que realmente pode fazer 

diferença na saúde do 

homem: o teste de sífilis. 
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A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão predominantemente sexual, cuja incidência 

está aumentando no mundo inteiro – em Florianópolis, cresceu de 95 casos, em 2008, para 

1.049 casos registrados em 2015, até o presente momento. O número de casos em homens 

(622) é consideravelmente maior do que em mulheres (427). Entretanto, apenas 30% das 

pessoas que fazem o teste são homens e, por outro lado, eles são responsáveis por 70% dos 

exames positivos para a doença. 

 

A possibilidade de infecção, em Florianópolis, é maior nos homens: de cada 100 pessoas do 

sexo masculino que fizeram o exame no Laboratório Municipal de Florianópolis, 17 estavam 

com sífilis, enquanto que, para as mulheres, esta proporção está em 4 para cada 100. 

 

Novembro Azul 

A Secretaria de Saúde acredita que ações que valorizam a saúde do homem, lembrando suas 

necessidades específicas e cuidados necessários, são importantes. Por isso, aproveita a data 

para promover a reflexão sobre as principais causas de mortalidade e morbidade entre os 

homens, entre elas a violência, os acidentes de trânsito e os problemas cardiovasculares. 

 

A Capital não adota como política pública a realização de exame de próstata via PSA e/ou 

toque retal para rastreio de câncer de próstata em qualquer faixa etária. No entanto, homens 

com sintomas ou forte histórico familiar de câncer devem procurar precocemente sua equipe 

de saúde da família  para definir a melhor forma de investigar sintomas ou monitorar o risco. 
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CERIMÔNIA DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS 2015 TEM 

INSCRIÇÕES ABERTAS. PARTICIPE! 

Estão abertas as inscrições para participação na cerimônia de entrega da 4ª Edição do 

Prêmio de Boas Práticas - “Intersetorialidade e trabalho em rede: caminhos para a 

integralidade”. O evento ocorrerá no dia 04 de dezembro, das 8 às 17h, no Centro de 

Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

As inscrições para o evento deverão ser realizadas até 30 de novembro por meio do 

formulário disponível neste link. A Secretaria de Saúde destaca a importância da 

participação dos trabalhadores, em especial a dos autores dos trabalhos selecionados, 

tanto para apresentação oral como em banner. 

 

O prêmio é uma forma de divulgar as boas práticas educacionais desenvolvidas na 

Secretaria de Saúde (SMS) que estejam centradas na valorização do trabalho como 

fonte de conhecimento. Durante o evento essas experiências serão apresentadas e os 

vencedores premiados com uma viagem, para que conheçam Boas Práticas 

realizadas em municípios reconhecidos nacionalmente na área da saúde. 

 

Confira, neste link, os trabalhos escolhidos na Oficina de Avaliação do Prêmio de 

Boas Práticas 2015, na categoria Gestão, e aqui os escolhidos para a categoria 

Atenção.  
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