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NOVEMBRO AZUL
de NOVEMBRO a
novembro AZUL
Cuidando da saúde!

COMO REDUZIR OS RISCOS
Este mês é marcado pela campanha “Novembro Azul”, que visa
conscientizar os homens sobre a importância de cuidar da
saúde. O câncer de próstata é o principal tema do período, já que
este é o segundo tipo de neoplasia que mais atinge a população
masculina — atrás do câncer de pele não-melanoma. O Inca
estima que 68.220 novos casos devam surgir este ano no Brasil, o
que equivale a sete diagnósticos por hora. Além do câncer, a
próstata pode ser afetada por outras duas doenças: a prostatite
(inflamação) e a hiperplasia (aumento) prostática benigna
(HPB). Estas três enfermidades podem ser diagnosticadas com o
exame de toque retal e a dosagem do PSA no sangue.
A partir dos 50 anos, os homens
devem se consultar anualmente
com um urologista. Mas aqueles
que têm casos de câncer de
próstata em parentes próximos
(pai, irmãos ou tios) precisam
procurar atendimento com um
especialista aos 45 anos, porque
fazem parte do grupo de risco,
assim como os negros, que,
segundo estudos, são mais
propensos a desenvolver esse tipo
de câncer mais cedo.

Palestra Novembro Azul, realizada em 2017

Patrícia - Enfermeira
pelo Médicodo
doIMPAC
Trabalho, Dr. Vander Campos

(Instituto Mineiro de Prevenção e Assistência ao Câncer).

Por isso, é importante ir
frequentemente ao urologista
para diagnosticar a doença no
começo.
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Adote um estilo de vida mais
saudável, faça exames regularmente e procure o médico assim que aparecerem quaisquer
sintomas! A chance de cura do
câncer de próstata é muito
maior se identificado logo no
início da doença!
1. Pare de fumar.
2. Dê uma maneirada no álcool.
3. Proteja-se do sol.
4. Faça exercícios físicos.
5. Controle seu peso.
6. Cuide da sua alimentação.
(Evite frituras e priorize os
alimentos fervidos, escaldados
ou no vapor).
7. Reduzir o estresse emocional,
pois cerca de 85% das doenças
são causadas pelas emoções.
8. Dormir quantidade de horas
suficientes, cerca de 8 horas.
9. Evite fazer reposição hormonal.
10. Faça check-ups regularmente.
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