Novembro Azul no Complexo do Hospital das Clínicas da FMUSP
Entre as várias ações do Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo (ICESP) durante o
Novembro Azul, em prol da prevenção do
câncer de próstata, o Instituto abriu as portas
para um pelotão de 100 policiais, do 23º
Batalhão da Polícia Militar para falar sobre a
saúde do homem. A ação fez parte da campanha
“Homem que se cuida vai mais longe” e reforça
a importância do autocuidado e da adoção de
hábitos

de

vida mais saudáveis. Já no

Ambulatório de Urologia, no 4º andar do ICESP,
os médicos e parte da equipe assistencial de
enfermagem vestiram a camisa, literalmente,
pelo movimento, reforçando a importância da
prevenção e o diagnóstico precoce. (Fonte: Assessoria de Imprensa do ICESP)
O Instituto de Radiologia (InRad), durante o
mês de novembro, espalhou cataventos na cor
azul

para

lembrar

seus

colaboradores,

pacientes, acompanhantes o Dia Mundial de
Combate ao Câncer de Próstata, comemorado
no dia 17, para chamar a atenção do homem
para a importância da prevenção e da detecção
precoce desse tipo de câncer com maior incidência entre eles. Para incentivar a disseminação e
adesão ao movimento, a equipe de enfermagem distribuiu os tradicionais laços azuis - símbolo da
campanha Novembro Azul.

A Comissão de Festas do Prédio da
Administração e Anexos (CEPAA) também se
mobilizou para ajudar na Campanha de
Prevenção ao Câncer de Próstata - Novembro
Azul. No dia 25 de novembro, na Praça da
Esperança, distribuiu broches com laços
azuis e folhetos informativos e promoveu
uma roda de conversa com os colaboradores do HC, que tiraram dúvidas com médicos especialistas.
A causa também foi abraçada pelo Núcleo
Econômico Financeiro (NEF), que comemorou
a data em 27 de novembro, apoiando o
Novembro Azul com a participação dos
funcionários na conscientização com relação a
saúde do homem.
Aproveitando a festividade, saudaram o
aniversariante do dia - o Coordenador do Núcleo, Adilson Bretherick.
O Hospital Auxiliar de Suzano (HAS)
promoveu palestra direcionada ao público
masculino: Prevenção do câncer de próstata.
O Médico Urologista, Dr. Marcos Kiyoshi
Segawa, alertou sobre a importância de
realizarem os exames periódicos para
prevenção da doença. Segundo o urologista,
quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata pode ser curado em 90% dos casos. Os
participantes receberam folhetos, com esclarecimentos das dúvidas mais comuns, e sabonete líquido
da cor azul. A iniciativa foi da Unidade de Educação Permanente e Classe Hospitalar com participação
da Diretoria Clínica HAS.
Fonte: HC Online, n. 455

