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Editorial

Novembro Azul no Mercado do Rio Vermelho

Destaque

Diversas ações alusivas ao Novembro Azul 2016 estão sendo 

realizadas na capital baiana ao longo deste mês. Uma das mais 

inusitadas está sendo promovida pela Clínica do Homem em 

parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, de São Paulo, e 

o Mercado do Rio Vermelho, onde acontece a ação. Além da 

tradicional iluminação azul no local, a campanha conta com a 

presença do mascote “Bigode” e do estímulo ao “Bigoday”; 

exposição de painéis sobre a campanha nos diversos estandes 

do estabelecimento; distribuição de �tas e �yers informativos, 

entre outras.

O objetivo é conscientizar os homens a respeito da importân-

cia do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Enquanto 

recebem informações sobre a campanha os frequentadores do 

Mercado do Rio Vermelho podem aproveitar o “Bigoday”, ou 

seja, o dia de tirar uma foto com o “Bigode”, símbolo tradicional 

da campanha Novembro Azul, para postar nas redes sociais com 

as hashtags #NovembroAzul e #NovembroAzulO�cial. 

Entre as orientações impressas nos �yers distribuídos durante 

o mês, destacam-se as informações sobre a importância do 

exame do toque e dosagem do PSA (Antígeno Prostático 

Especí�co) para diagnóstico precoce do câncer de próstata. 

Segundo o urologista da Clínica do Homem, Francisco Costa 

Neto, a doença é silenciosa. “Quando surgem os sintomas, mais 

de 95% dos casos de câncer de próstata já se encontram em 

fase avançada. Por isso, é importante que seja feita uma 

avaliação prostática preventiva anual a partir dos 45 anos de 

idade. Se tiver casos de câncer na família, o homem deve iniciar 

esta investigação já a partir dos 40”, explicou.

O “Novembro Azul” tem um signi�cado importante para 
nós. Por saber que quanto mais homens forem conscientizados 
sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de 
próstata, maiores serão suas chances de cura, abraçamos 
essa campanha. Aproveitamos a última edição do Boletim 
deste ano para desejar a você um Feliz Natal e muita saúde 
em 2017!

Dr. Francisco Costa Neto
Diretor da Clínica do Homem
Cremeb 9264/RQE 116427
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O Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que o câncer de próstata é o segundo 

mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do de pele não-melanoma. 

Quanto mais cedo for detectada a doença, maiores as chances de cura, já que alguns 

tumores podem crescer de forma silenciosa, espalhando-se para outros órgãos e 

podendo levar à morte. 

“Di�culdade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuição do jato da urina 

podem ser sintomas do tumor, mas o mais comum é que a doença não apresente 

sinal algum”, alerta o urologista Francisco Costa Neto. 

Segundo o médico, os fatores de risco incluem, além de idade avançada, histórico 

familiar, fatores hormonais e ambientais, hábitos alimentares, sedentarismo e excesso 

de peso. 

A fase do tumor e as características do paciente determinam as formas de tratamento que podem ser de�nidas pelo médico. Nos estágios 

iniciais da doença (tumores localizados e localmente avançados), a cirurgia para retirada da próstata - é o tratamento padrão e apresenta 

altos índices de cura. 

Expediente

Feliz Natal!
Que em 2017, sua saúde esteja 100%.

Continue contando conosco. Boas Festas!

#homemsaudável


