
O tratamento preventivo é mais
eftdente no controle e até na redução

da incidência de muitas doenças
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parcerta	 maio
saúde

Aprenda a se cuidar

Quando se fala em saúde, a
máxima "prevenir para não reme-
diar" é uma teoria perfeita, mas,
na prática, acaba não funcionan-
do muito. Mudareste quadroé um
dos objetivos principais da Ge-
rência-Geral de Saúde e Assistên-
ci nqie.est &nrevnrandn "artilha-
ria pesada" para ganhar a batalha
contra o comodismo de alguns e a
desinformação de outros. Toman-
do emprestado o lema do progra-
made saúde da Inglaterra—somar
anos à vida e vida aos anos -, a
Gerência já desencadeou ações
de promoção e proteção da saúde.
E vem mais munição por aí.

"Queríamos começareste ano
implementando essa filosofia",
lembrou o gerente-geral, José
Agostinho Lopes. A distribuição
recente de folders sobre temas
como os cânceres de próstata e de
mama—uns dos mais comuns em
homens e mulheres, respectiva-
mente - são exemplos dessa filo-
sofia. A ênfase na importância da
alimentação saudável e variada,
como garantia de boa saúde, está
em outro folheto explicativo, já
distribuído. Segundo explica o
gerente-geral, a boa alimentação

pode prevenir várias doenças,
como o câncer, a arteriosclerose,
as doenças coronarianas e a hiper-
tensão.

Novos fo/ders serão envi-
ados aos funcionários, com o ob-
jetivo de atacar problemas em
rnaçs7 ou em zninos específicos
Caberá depois ao servidor agir em
prol de sua própria saúde, já que a
desinformação não será mais des-
culpa para a falta de iniciativa.
Segundo José Agostinho Lopes, o
questionário sobre tabagismores-
pondido. recentemente, pelos ser-
vidores contribuiu, também, para
que fossemdetectados males como
diabetes, hipertensão e distúrbios
digestivos. Apesar de não haver
estatísticas sobre essas e outras
doenças entre os funcionários da
Assembléia, é certo que os pro-
blemas existem.

De acordo com a Gerên-
cia-Geral,já estão "saindo do for-
no" folders sobre hipertensão,
doenças coronarianas e arte-
riosclerose, além de tabagismo.
Para quem achaque as novidades
são poucas, estará sendo distri-
buído, em breve, material sobre
odontologia preventiva.

Mulheres: uma liçãõ para decorar.

• Faça o auto-exame das mamas uma
vez por mês, logo após a
menstruação;

• Procure deformações ou alterações
no formato das mamas,
abaulamentos, retrações e feridas
ao redor do mamilo (em frente ao
espelho);

• Verifique, durante o banho ou
deitada, se há caroços nas mamas
ou axilas e secreções pelos
mamilos;

• Se encontrar algo anormal, procure
o médico.

Homens próstata sem preconceito

• Se você tem mais de45 anos, procure
fazer exames preventivos, porque
o câncer de próstata geralmente
não apresenta sintomas nas fases
iniciais;

• A próstata começa a aumentar de
tamanho quando o homem tem
mais de 45 anos. Este aumento não
é câncer, mas geralmente estreita a
uretra e pode ocasionar obstrução
ao fluxo da urina;

• ocãneerdeprSuuaéuit&aiS'fmqÜeflu ......
no homem e a segunda causa de
morte, porcâncer, nosexo masculino.

Dicás de alimentação:
• Frutas, legumes, verduras e

cereais integrais reduzem o
• risco de câncer;
• Alimentos gordurosos, em

conserva, defumados,
salgados, churrascos.
grelhados, mofados e bebidas
alcoólicas, quando consu-
midos em excesso e com
muita freqüência, aumentam
o risco de câncer;

• Controle seu peso. Limite o
consumo de doces e massas e
faça exercícios regularmente,
de acordo com a sua idade e
condição física. Consulte seu
médico antes.
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