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INDICAÇÃO 119/2022 

De 24/10/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.   

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que seja 

realizado em nosso município 

no mês de novembro a campanha 

“NOVEMBRO AZUL” fazendo uma 

campanha com ações de 

prevenção e combate ao câncer 

de próstata, oferecendo 

atendimento médico urológico 

para diagnosticar e se 

prevenir o câncer de próstata.  

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A campanha denominada Novembro Azul, tem como ob-

jetivo conscientizar os homens sobre os cuidados com a 

saúde. Fundamental para quebrar tabus, a campanha di-

vulga informações importantes sobre o câncer de próstata, 

e como preveni-lo; 

De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), 

um homem no Brasil morre a cada 38 minutos de câncer de 

próstata. Contudo, um dos aspectos mais preocupantes 

sobre este tipo de câncer vai além da mortalidade, visto 

que é preciso acabar com o preconceito contra exames de 

prevenção à doença e alertar sobre os fatores de risco; 

 

https://www.clinicaceu.com.br/blog/doencas-que-mais-afetam-a-saude-do-homem/
https://www.clinicaceu.com.br/blog/doencas-que-mais-afetam-a-saude-do-homem/
https://www.inca.gov.br/
https://www.clinicaceu.com.br/blog/quais-sao-fatores-de-risco-para-o-cancer-de-prostata/
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A campanha Novembro Azul teve origem na Austrália, 

em 2003. O objetivo era chamar atenção da sociedade para 

a importância das medidas de prevenção e diagnóstico 

precoce acerca do câncer de próstata, além de outras 

doenças tipicamente masculinas; 

Anualmente, a popularidade da campanha se torna mais 

expressiva e, durante todo o mês de novembro, prédios, 

torres e monumentos históricos são iluminados de azul 

para chamar atenção para o movimento. O propósito é 

conscientizar um número crescente de homens, levando-os 

a realizar os exames de prevenção e cuidar de sua saúde; 

Assim como os principais tipos de câncer, a causa 

exata que desenvolve o câncer de próstata ainda não é 

totalmente conhecida. Sabe-se que a doença surge por meio 

da interação entre fatores ambientais e certa predis-

posição genética;  

Uma interação como essa provoca algumas mutações no 

DNA. Isso causa o crescimento anormal em células da 

próstata, resultando no crescimento anormal e incon-

trolável, ação que leva à formação de tumores malignos;  

Há duas formas de prevenir o câncer de próstata: 

realizar os exames frequentemente e adoção de hábitos 

saudáveis. Portanto, é recomendável que: 

Realize um check-up anualmente; 

Faça o controle do colesterol, diabetes e pressão; 

Pratique exercícios físicos regularmente, 

Mantenha o peso ideal; 

Evite cigarro e abuso de álcool; 

Mantenha uma alimentação equilibrada; 

Além disso, é essencial que se realizem exames pe-

riódicos, como: hemograma completo, teste de urina e de 

IMC e verificação do perímetro abdominal.  

https://www.clinicaceu.com.br/blog/cancer-de-prostata-principais-mitos-verdades/
https://www.clinicaceu.com.br/blog/dicas-para-manter-uma-vida-saudavel/
https://www.clinicaceu.com.br/blog/dicas-para-manter-uma-vida-saudavel/
https://www.clinicaceu.com.br/blog/motivos-para-voce-fazer-check-up-todo-ano/
https://www.clinicaceu.com.br/blog/a-importancia-dos-exames-preventivos/
https://www.clinicaceu.com.br/blog/a-importancia-dos-exames-preventivos/
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Diante do exposto, GUILHERME, vereador investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade, para que seja realizado em nosso município 

no mês de novembro a campanha “NOVEMBRO AZUL” fazendo uma 

campanha com ações de prevenção e combate ao câncer de 

próstata, oferecendo atendimento médico urológico para 

diagnosticar e se prevenir o câncer de próstata. 

A campanha Novembro Azul é um relevante movimento 

para mostrar e sensibilizar todos os homens sobre essa 

doença, sendo que na nossa querida Santa Lúcia não deve 

ser diferente, e com a certeza a Administração Pública 

Municipal de Santa Lúcia, deve aderir à campanha ‘NO-

VEMBRO AZUL”, promovendo assim ações junto a população 

masculina de conscientização para a realização de exames 

para prevenção do Câncer de Próstata.    

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

GUILHERME 

VEREADOR 

 

 


