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NOTA TÉCNICA Nº 03/2020                                                                   Teresina, 01 de Novembro de 2020.  

 

CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 
 

Para: Coordenações Regionais de Saúde do Estado, Secretarias Municipais de Saúde, Hospitais do Estado, 

Atenção Básica e demais serviços da rede atenção à saúde no Piauí. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenação de atenção à Saúde do Adulto e do Idoso vem 

informar sobre a campanha NOVEMBRO AZUL que é o nome dado ao movimento criado para a 

conscientização do câncer de próstata, sensibilizando os homens da importância do diagnóstico precoce. 

Atualmente, essa campanha abrange uma perspectiva de saúde integral e o mês se tornou uma oportunidade 

para alertar os homens sobre todos os cuidados com a sua saúde. 

 

Segundo a estimativa do INCA, para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos 

de câncer no Brasil (450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma). O câncer de pele será o 

mais incidente (177 mil), seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), 

pulmão (30 mil) e estômago (21 mil). Em homens, o câncer de próstata representa 29,2%, seguidos dos de 

cólon e reto (9,1%), pulmão (7,9%), estômago (5,9%) e da cavidade oral (5,0%). 

No Piauí, as causas externas ( violência e acidentes) , ocasionaram o maior  número de óbitos na população 

masculina no ano de  2018, perfazendo um total de 39,4% das 3.702 mortes que aconteceram neste ano, mais 

que o dobro da segunda colocada entre as causas – doenças do aparelho circulatório e da terceira que são as 

neoplasias. 

A Campanha 2020 tem como tema: ´´ HOMEM QUE SE CUIDA TEM ATITUDE ``. E daremos ênfase 

sobre o câncer de pênis, câncer de boca e câncer de próstata que é um dos cânceres mais comum entre os 

homens, perdendo apenas para o câncer de pele, e que a maioria das vezes é um câncer de desenvolvimento 

lento e assintomático. Dessa forma, orientamos que os serviços de saúde, estrategicamente por conta da 

pandemia Covid-19, realizem ações de educação em saúde sempre que possível nos serviços e ambientes 

oportunos, incluindo a mídia e meios virtuais.  

 

Neste sentido, convidamos todos os municípios e Secretarias municipais de saúde do Estado do Piauí, a se 

mobilizarem e participarem do DIA D da campanha, que será no dia 10/11/2020, construindo suas 

programações locais com atividades alusivas nas ESFs e nos hospitais do Estado.  

 

Na oportunidade, estou enviando em anexo o Boletim epidemiológico do homem piauiense e a programação 

da Campanha, informamos ainda, que o acesso ao material com conteúdo da campanha encontra-se disponível 

no site da Secretaria Estadual de Saúde e nos colocamos à disposição para esclarecimentos pelo e-mail: 

casaisaude@yahoo.com.br 

 

Atenciosamente, 

  

 

Valdite Barros Costa Leão 

Coordenadora de atenção à Saúde do Adulto e do Idoso 

valditecosta@hotmail.com 

 

                                                                     Luciana de Sousa Sena 
Gerente de Atenção à Saúde 
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