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INDICAÇÃO 

 
  

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco, Sr. Bruno Alves Boaretto, que providencie junto a Secretaria de 
Saúde e Combate às Drogas, um Programa de Prevenção, diagnóstico e atendimento ao 
paciente com câncer de próstata. 

 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 
O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais afeta os homens, e o mais 

frequente nos que já passaram dos 50 anos. A própria idade avançada está entre os 
fatores de risco, assim como o histórico familiar da doença, fatores hormonais e 
ambientais, além de maus hábitos alimentares, sedentarismo e excesso de peso. Diante 
disso, venho por meio desta indicação solicitar para que seja criado um Programa de 
Prevenção e atendimento aos pacientes com câncer de próstata. 

O diagnóstico precoce do câncer de próstata é essencial para que a cura seja 
possível. É por isso que o exame de toque retal é tão divulgado e recomendado pelos 
profissionais da saúde, mas infelizmente grande parte dos homens ainda não o faz. A 
influência de fatores culturais que levam o homem a não se cuidar e considerar a ida ao 
médico um sinal de fraqueza. Associa-se a isto a enorme falta de informação sobre o 
assunto da saúde da próstata, até mesmo entre as camadas mais cultas e esclarecidas da 
sociedade. E o Programa seria um elo para orientar e auxiliar homens para que tomem 
decisões fundamentadas a respeito da saúde da próstata nos aspectos de prevenção, 
diagnóstico, tratamento e quanto à recuperação social e familiar dos pacientes, por meio 
de educação, suporte e exercício da cidadania. 

Portanto, é de fundamental importância que as pessoas tenham consciência e façam 
exames regularmente para prevenir esta doença tão cruel e quem está em tratamento ter 
um apoio para continuar com o tratamento e a total recuperação. 

 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 22 de setembro de 2017. 
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