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Carapicuíba vai ficar rosa em outubro
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( Carapicuiba, São Paulo, Brasil - Comunique-se - ) O câncer de
mama é o que apresenta a maior incidência entre as mulheres no Brasil (com
42,5 mil casos registrados em 2008). Por esse motivo, a vereadora professora
Sônia (PDT) em parceria com o Instituto da Mama (IMAMA), Federação Brasileira
de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), o Instituto Avon, a Faculdade Nossa
Cidade, Instituto Embelleze, Transduson, Info Jardins e Centrix, realizarão a
primeira edição do Outubro Rosa em Carapicuíba no dia 22 de outubro.
Será a primeira edição do evento em Carapicuíba, que terá o caráter de unir
diferentes seguimentos da sociedade para incentivar ações de conscientização
sobre o autocuidado, das visitas de rotina ao médico e da realização de exames
clínicos e de imagem.
“Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se que por dia perdemos
cerca de 30 mulheres no Brasil. Esse é um número preocupante, pois mesmo com
toda informação que temos hoje sobre a prevenção e o diagnóstico clínico ainda
não é tão eficaz, para diminuir essa triste estatística no país”, destacou a
vereadora.
Na edição carapicuibana, os visitantes contarão com palestras sobre mamografia
e violência contra a mulher, material informativo, corte de cabelo, orientação
sobre a saúde bucal, exame de vista, aferição da pressão arterial, teste de
diabetes, orientação jurídica, corte de cabelo, palestra sobre maquiagem e
recreação infantil.
Vereadora ainda destaca que cada balão (cinco mil) na cor rosa entregue pela
cidade servirá para que a população se conscientize da importância da ação
preventiva ao câncer de mama, além de simbolizar a triste perda de muitas
mães, filhas e amigas que faleceram pelo tardio diagnóstico.
“O evento será a largada para outras ações em Carapicuíba, pois continuarei
apoiando ações preventivas na cidade, como também ficarei atenta para
apresentar documentos na câmara que possam trazer benefícios às mulheres que
realizam tratamento”, destacou a vereadora.
O Outubro Rosa é um movimento mundial de mobilização pela prevenção do
câncer de mama, no mundo inteiro, são realizadas ações para conscientização
das pessoas, incluindo a iluminação de prédios e monumentos na cor rosa. No
Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; a Ponte da Passagem, em Vitória-ES;
Igreja São João Batista, em Teresina-PI; Jardim Botânico, Curitiba-PR entre
outras cidades. Já receberam a iluminação com a cor símbolo da campanha, que
carrega o tema: “Mais que um alerta, uma tentativa de salvar vidas”.
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O câncer de mama não está associado a uma única causa, existem alguns fatores
que aumentam o risco do desenvolvimento da doença em mulheres: primeira
menstruação muito cedo, primeira gravidez, e amamentação após os 30 anos,
hábitos de vida (fumo, álcool, sedentarismo entre outros fatores), histórico de
câncer em familiares de primeiro grau (mãe, irmã e filha), menopausa muito

http://www.comunique-se.com.br/...eria_prima.asp?menu=MP&id_tipo=1&pg=1&id_post=207312&caller=/conteudo/materia_prima/index.asp[13/10/2011 14:33:04]

Comunique-se. O portal da comunicação.
tarde e terapia de reposição hormonal por longo período.
Blog-se
Blog-se

Abaixo assinado
Hoje em Carapicuíba, os exames radiológicos mamográficos são realizados no
Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) ou no Ambulatório Médico de Especialidades
(AME), ambos mantidos pelo Governo do Estado de São Paulo. Mas para
proporcionar mais uma opção no sistema público de saúde, a vereadora coletará
assinaturas na cidade, que serão encaminhadas aos deputados estaduais e
federais, para que os mesmos apresentem uma emenda orçamentária para
compra de um mamógrafo para cidade.
“Segundo dados do Ministério da Saúde, dos 1.514 mamógrafos destinados à
realização de exames no Sistema Único de Saúde (SUS), apenas 85% estão em
atividade no país. Ou seja, 223 equipamentos estão sem uso, sendo que
infelizmente 27 ainda estão na embalagem”, afirmou a vereadora.
Parceiros Outubro Rosa de Carapicuíba
A Femama forneceu material informativo, com o passo a passo de como fazer o
autoexame, para ser distribuído no dia do evento, além de incluir Carapicuíba no
calendário nacional de ações preventivas ao câncer de mama.
Já o ICESP, desde o primeiro contato, demonstrou interesse pelo evento e
encaminhou mais de 300 exemplares da cartilha Câncer de Mama, Atividade física
e as leis como suas grandes aliadas e mais de 200 exemplares da revista
instituição. O Instituto Avon encaminhou adesivos, balões rosa, material
informativo, faixas, banner e o material da palestra.
A Faculdade Nossa Cidade cedeu gratuitamente o antigo prédio da instituição,
onde será realizada a ação. O Instituto Embelleze, por meio dos seus profissionais
ministrará palestra de sobre maquiagem, design de sobrancelha e fará corte de
cabelo gratuito.
O Laboratório Transduson – Medicina Diagnóstica Avançada aderiu ao grupo de
parceiros após o convite da vereadora professora Sônia. O laboratório fornecerá
exames de mamografia, densitometria óssea, entre outros.
Local:
Avenida Rui Barbosa, 605, Centro – Carapicuíba – São Paulo.
Antigo prédio da Faculdade Nossa Cidade (Calçadão de Carapicuíba).
Pauta postada em: 11/10/2011 22:58
Jornalista, avalie esta Pauta:

Muito interessante, com grande chance de aproveitamento.
Interessante, mas sem chance de aproveitamento no momento.
Corresponde ao foco do meu veículo, porém não a considero útil.
Não corresponde ao foco do meu veículo.
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