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Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario, a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado e 

departamentos competentes, informe a esta Casa de Leis, se existe algum 
projeto, dando uma atengao especial a saude dos homens.

Novembro esta chegando, ou seja, novembro azul, enfase a campanha 
para conscientizagao a respeito na prevengao e no diagnostico precoce do 
cancer de prostata.

Porem, vale salientar que existe muitas outras, hipertensao, diabetes, 
tabagismo, alcoolismo, cirrose, colesterol, depressao, doengas sexualmente 
transmissiveis (DSTs), entre outras.
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JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, explanando a importancia de ser 
realizada anualmente, a campanha “Novembro Azul” chama a atengao dos 
homens para a importancia da prevengao do cancer de prostata, porem, as 
outras tao importante quanto, nao tern a mesma enfase.

Atualmente, e a maior campanha de combate ao cancer de prostata do 
Brasil. Originalmente, o movimento surgiu na Australia, em 2003, dando 
continuidade a celebragao do Dia Mundial de Combate ao Cancer de Prostata, 
realizado tradicionalmente no dia 17 de novembro. O cancer de prostata e o 
tipo mais comum entre os homens brasileiros, atras apenas do cancer de pele. 
Anualmente, o pais registra cerca de 68 mil novos casos e 13 mil mortes 
causadas pelo tumor. Falta de informagao, preconceito e vergonha sao 
algumas das razoes que levam o publico masculine a deixar de lado 
procedimentos simples, rapidos, indolores e fundamentals para identificar a 
doenga em estagio inicial. O tratamento para quern identifica precocemente o 
cancer de prostata chega a indice de cura de ate 90%.1

Tern mais doengas do coragao, colesterol elevado, diabetes, pressao 
alta, tendencia a obesidade e nao praticam atividade fisica com regularidade, 
entre outros problemas, vale salientar que muitos nao vao ao medico com 
medo de descobrir doengas e outros porque acham que nunca irao ficar

1https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8870243&ts=1614812137619&disposition=inline - 06/10/2022 as ll:27hs

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo

https://legis.senado.leg.br/sdleg-


Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

duas vertentes opostas que atrapalham a descoberta inicial dasdoente, sao

Diante disso, nao procuram os servigos de saude e nao seguem os tratamentos
recomendados. ^ ^

Vale ressaltar que os homens, estao mais expostos aos acidentes de
de trabalho, utilizam alcool e outras drogas em maior quantidade,

estao envolvidos na maioria das situagoes de violencia.
Muitas doengas poderiam ser evitadas se os homens procurassem os servigos 
de saude, evitando a dor fisica, emocional e o sofrimento da sua familia.

Tendo em vista, que atualmente, a maior campanha e a de combate ao 
cancer de prostata, proponho incluir nas campanhas as demais doengas que 
matam tanto quanto o cancer, conscientizando sobre os cuidados e a 
prevengao com a saude masculine

transito e

Plenario Ver. Waldomircf dos Santos, 06 de outubro de 2.022.
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