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Mês para cuidar da próstata

Unidades de Saúde realizam 
ações em Santa Cruz

Movimento quer 
alertar para prevenção 
e diagnóstico precoce, 
além de estimular 
cuidados com a 
saúde do homem

Alcebides, ao lado de Jessi, lembra da descoberta 

NOVEMBRO AZUL

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Assim como o Outubro 
Rosa, o Novembro 
Azul tem o intuito de 

conscientizar sobre a preven-
ção e o diagnóstico precoce. 
Neste caso, referente ao câncer 
de próstata. De forma mais 
ampla, busca atentar ainda 
aos cuidados com a saúde do 
homem. No Brasil, o câncer 
de próstata é o segundo mais 
comum entre os homens, atrás 
apenas do câncer de pele não-
melanoma. O Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA) estima 
que surjam 68.220 novos casos 
e 15.391 mortes pela doença.  

Por se tratar de uma doen-
ça grave, é preciso chamar 
a atenção dos homens para 
o autocuidado. “O homem 
não é um super-herói. Ele 
precisa quebrar o mito de ser 
forte o tempo todo”, reflete a 
secretária de Saúde de Vera 
Cruz, Liseana Palma Flores. 
“Essa cultura de não se olhar 
é que faz com que os homens 
morram antes das mulheres”, 
acrescenta. 
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QUERMESSE
A Comunidade Imacula-
da Conceição, de Linha 
Dona Josefa, convida 
para a quermesse dia 8 
de dezembro, com missa 
às 10 horas e almoço ao 
meio-dia. No cardápio, 
churrasco de gado, porco 
e galeto, massa caseira, 
maionese e saladas diver-
sas. O valor antecipado 
é de R$ 25 (adulto). No 
dia é de R$ 30 e de R$ 
15 (crianças de sete a 12 
anos). À tarde haverá 
reunião dançante com 
banda Destinu’s.

JANTAR BENEFICENTE
No dia 30 de novembro, 
sábado, será realizado 
um jantar em prol de Luci 
Inês Sehnem, que teve 
sua casa destruída em 
outubro deste ano, após 
um incêndio. A festivida-
de inicia às 20 horas, na 
Comunidade Nossa Se-
nhora do Rosário, em Li-
nha Fundinho. O ingresso 
para adulto será R$ 15 e 
para crianças, de sete a 12 
anos, R$ 8. No cardápio: 
galeto, porco, arroz, mas-
sa, saladas diversas, entre 
outros. A comunidade 
pode colaborar doando 
alimentos para a janta. 

JOGO
A presidente da Socie-
dade Victória Thereza, 
Sidelga Putzke, avisa as 
sócias que no sábado, 
dia 23, vai fazer jogo no 
Clube Vera Cruz, com 
início às 13h30min.

ALEVINOS
A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente (SMDR), 
de Vera Cruz, avisa que as 
encomendas de alevinos 
podem ser realizadas no 
dia 7 de dezembro, e que 
a entrega será em 10 de 
dezembro, na secretaria. 
Para mais informações, o 
contato é o telefone (51) 
3718-1039.

CAMINHADA
Nesta sexta-feira e sá-
bado, dias 22 e 23, ocor-
re em Sobradinho o 1º 
Encontro Regional de 
Caminhantes na Natu-
reza. Informações pelos 
telefones (51) 3742-1804 
e 3742-1086.

AVISOS

Em Santa Cruz do Sul, ati-
vidades vêm sendo realizadas 
em praticamente todos os 
postos de saúde, sob a coor-
denação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, e envolvem a 
comunidade nas discussões 
sobre o tema. Durante todo o 
mês, a decoração com balões, 
fitas e outros adereços em tons 
de azul chamam a atenção nos 
postos. Nas salas de espera 
e nos grupos de hipertensos 
e diabéticos, a conversa tem 
ocorrido em torno de cuida-
dos preventivos, tabus que 
rondam o comportamento 
masculino, a importância de se 
ter uma vida repleta de hábitos 
saudáveis, a necessidade da 

atividade física constante, en-
tre outros assuntos. As equipes 
vêm concentrando esforços 
também para incentivar usuá-
rios a realizar testes rápidos. 

Neste período, os agentes 
de saúde também intensifi-
cam junto ao público mas-
culino, durante as visitas 
domiciliares, orientações 
acerca de ações preventivas. 
Material informativo com 
foco na saúde do homem vem 
sendo disponibilizado para a 
comunidade. Para saber deta-
lhes das atividades em alusão 
ao Novembro Azul, o usuário 
deve procurar a sua unidade 
básica de saúde ou Estratégia 
de Saúde da Família.

Em Vera Cruz, atendimento 
será em horário estendido

As unidades de saúde 
do Município de Vera Cruz 
realizam circuitos de atendi-
mentos alusivos ao Novem-
bro Azul. Entre os dias 25 e 
29 deste mês, as unidades 
vão atender das 16h30min 
às 19 horas. A intenção é pro-
porcionar atendimento aos 
trabalhadores e aqueles que 
não conseguem acessar os 
serviços nos horários normais 
de atendimento. 

Serão oferecidos atendi-
mentos de enfermagem vol-
tados para situação vacinal do 
paciente, orientações, testes 
rápidos, atendimentos clíni-
cos para consultas médicas e 
com dentista, esclarecimentos 

e orientações. As unidades 
de saúde ainda vão realizar 
salas de espera com palestras 
temáticas em parceria com os 
serviços do CAPS, Redução 
de Danos e SAMU. 

Desde ontem, dia 18, os 
interessados  podem entrar 
em contato com a unidade 
de saúde de referência, pre-
sencialmente ou por telefone, 
para agendar o atendimento. 
Na ESF Arco-Íris, o telefone 
é  (51) 3718-1935; na ESF Vila 
Progresso é 3798-6041; na ESF 
Henrique D’Ávila, o  telefone 
para contato é 3718-1340; e 
no  Posto de Saúde Central 
os telefones são: 3718-1327, 
3718-3383, 3718-3114. 

Liseana alerta também 
sobre o diagnóstico precoce, 
ao reforçar que a identifica-
ção aumenta as chances de 
um tratamento eficaz. “Por 
isso, a prevenção deve fazer 
parte da rotina dos homens. 
É preciso prestar atenção no 
corpo e ficar atento aos sinais 
que ele envia”, aponta. 

A IDA AO MÉDICO
É o que fez o aposentado 

Alcebides Santos de Oliveira, 
de 68 anos, que atualmente 
mora em Santa Cruz, após 
a insistência da esposa Jessi 
Conceição Silva de Olivei-
ra para que procurasse um 
médico. 

Tudo começou quando 
Alcebides sentiu descon-
forto. Mesmo sem dor, mas 
ao perceber que algo estava 
errado com o marido, Jessi 
fez com que o companheiro 
procurasse um médico em 
outubro do ano passado, em 
Sobradinho, cidade onde 
residiam até a descoberta do 
câncer de próstata. “Ele fez o 
exame de toque e o médico 
sentiu uma anomalia. Porém, 
o exame laboratorial de PSA 
não apresentou alterações”, 
recorda Jessi.

 Com a anomalia, o médi-
co solicitou um exame mais 
específico e após 15 dias, a 
confirmação do tumor: um 
AdenoCarcinoma Prostático 
Invasivo. Apesar de ficar 

sem chão e  completamente 
assustada, foi Jessi quem foi 
forte e contou sobre o resulta-
do ao marido. “Ele não sabia 
de nada, pois eu busquei o 
resultado”, conta.

A partir daí, uma nova 
fase da vida do casal e dos 
quatro filhos iniciaria. Alce-
bides começou as sessões de 
radioterapia em 15 de julho 
deste ano e encerrou-as em 
6 de setembro, totalizando 
37 sessões. Desde então, de 
três em três meses faz uma 
injeção para evitar que a 
doença se espalhe ou evolua. 
A próxima está agendada 
para esta sexta-feira, dia 22. 
O tratamento com as doses 
segue por três anos. Em bre-
ve, o aposentado também 
passará por novos exames a 

fim de conferir os resultados 
obtidos pelas radioterapias e 
injeções.

Otimista, a família come-
mora o diagnóstico precoce. 
“Deu um alívio saber do 
tratamento. Foi importante 
incentivá-lo a consultar”, 
reforça Jessi. Embora não 
costumasse ir ao médico re-
gularmente, Alcebides hoje 
vê a importância de se cui-
dar, porém, reflete que o 
atendimento no consultório 
poderia ser ainda mais hu-
mano e os procedimentos 
melhor explicados. “Já é um 
momento que o homem fica 
nervoso. É preciso cautela”, 
sugere. Apesar disso, Alcebi-
des frisa: “é importante, sim, 
consultar e é preciso ter essa 
consciência”.


