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Tumor de mama mata 600

Pernambuco registra por ano 600 mortes por câncer de
mama. É uma das maiores taxas de mortalidade entre outras
neoplasias. O número por si só justifica a luta que o médico
Antônio Figueira, diretor da Faculdade de Ciências Médicas
da UPE, travou em mais de três décadas dedicadas à saúde
das mulheres. Implantou a disciplina de mastologia e criou a
Revista Brasileira de Mastologia, que incentiva e divulga, até
hoje, a produção científica do País em busca do melhor
tratamento contra o câncer. Tota Figueira faleceu esta
semana, num momento triste do Hospital Oswaldo Cruz
(Huoc), em que pacientes com câncer de mama tiveram
cirurgias e quimioterapias suspensas por falta de recursos.
Antecipar o tratamento, garantir acesso a ele em todos os
estágios da doença e facilitar a mamografia (foto) a partir
dos 40 anos ainda são desafios atuais da mastologia no SUS.

JC - Qual a importância de Dr.
Figueira e por que a mamografia
deve ser a partir dos 40 anos?
MARCOS ALMEIDA - Figueira
foi pioneiro não só no ensino, mas
também na reconstrução mamária.
Não reduzimos ainda a
mortalidade por câncer de mama
porque muitos diagnósticos são
tardios. Daí a importância em fazer
a mamografia a partir dos 40.
*Presidente local da Sociedade
Brasileira de Mastologia.Veja vídeo
no jc.com.br/maissaude

k Eu reclamo!

“

No Posto Vereador Romildo Ferreira
Gomes, na Imbiribeira, falta tudo há três
meses. Não há fralda geriátrica, algodão
nem gaze para os pacientes”, denuncia
José Gomes.

k Resposta
A Secretaria de Saúde do Recife alega que o atraso
na entrega das fraldas se deve a problemas com o
antigo fornecedor. Prevê regularizar o serviço até a
próxima semana, quando também o posto será
reabastecido com algodão e gaze.

Ambulância
do Cisam
ainda parada

A Controladoria do Estado
aprovou, afinal, o conserto de R$
3.500 no único veículo do hospital.
Mas a Secretaria de Administração
não havia liberado até ontem.

Internados
têm que pegar
remédio fora

Isso acontece no Hospital
Psiquiátrico Ulysses
Pernambucano, denunciam
médicos residentes. A droga fica
presa na farmácia do Estado.

k Compartilhe
k HIV

k Jarbas e Anvisa

A profilaxia para barrar a
infecção pelo vírus da aids
após contato com secreção
ou sangue contaminados
vai mudar este mês. Novo
protocolo clínico foi
anunciado ontem pelo
Ministério da Saúde. Reduz
acompanhamento de seis
para três meses.

A posse do
pernambucano Jarbas
Barbosa na diretoria da
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, esta
semana, tem apoio dos
sanitaristas. Com perfil
técnico, reforça a
autonomia diante de
pressões dos regulados.

k Ensino médico

k Agrotóxico

Hoje, faculdades de
medicina de Pernambuco
recebem simuladores
cirúrgicos. A doação fica
por conta da empresa Pro
Delphus, no seu centro de
treinamento em Olinda.
Serão 80 peças para ajudar
na formação dos novos
médicos no Recife e no
interior.

O cidadão comum e os
interessados têm até o dia
8 de setembro para opinar
sobre o limite de resíduo de
agrotóxico em vegetais in
natura. A Anvisa abriu esta
semana a Consulta Pública
57/2015, que trata do
assunto. Norma está sendo
construída em parceria com
o Ministério da Agricultura.
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k Quem explica
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Dia para valorizar a
riqueza do mangue
PROGRAMAÇÃO De hoje até o próximo domingo, uma série de atividades pretende
chamar a atenção para importância de preservar manguezal, um dos símbolos do Recife

N

enhum ecossistema
talvez tenha mais a
cara do Recife que o
mangue. De tão emblemático,
deu origem até a movimento
cultural - o manguebeat. Mas a
vegetação costeira de raízes expostas, berçário de várias espécies, sofre agressões diárias, decorrentes da falta de consciência e educação ambiental. Para
lembrar a importância de preservá-lo, foi criado o Dia Mundial do Manguezal (26). De hoje a domingo haverá uma extensa programação na cidade.
Com apoio do Espaço Ciência, Universidade de Pernambuco (UPE), Compesa, secretarias municipal e estadual de
Meio Ambiente, Centro Atitudes e da Colônia de Pescadores
Z-1, o Instituto RioMar promove hoje a 2ª edição do evento
Jogando Limpo com o Mangue. Técnicos vão discutir o impacto causado pelo descarte irregular de lixo e as políticas públicas para proteger o ecossistema. Depois, crianças e jovens
do Pina, Zona Sul, serão levados para conhecer o Manguezal Chico Science, no Espaço
Ciência, que vem sendo invadido pelo lixo trazido pelo canal
Derby-Tacaruna.
A programação também inclui oficina de campo e peça
teatral com a turma do Mangue Tal, da Secretaria de Meio
Ambiente do Recife. O órgão,
aliás, montou uma agenda diversificada nos seus dois núcleos de educação ambiental Jardim Botânico e Parque da
Jaqueira.
Comemorações e brincadeiras à parte, a situação do mangue é motivo de preocupação
para autoridades e ambientalistas. “O maior problema que enfrentamos são as ocupações irregulares porque elas provocam desmatamento”, avalia a
secretária de Meio Ambiente
do Recife, Cida Pedrosa. Ela revela que os fiscais tiram casas
do manguezal quase toda semana, principalmente na área das
comunidades de Entra Apulso,
Boa Viagem; e Dancin’ Days,
na Imbiribeira, e na Várzea. “O
volume é maior do que podemos dar conta”, admite, revelando que já enviou ofício até a
Polícia Federal, pedindo apoio
para coibir as ocupações.
Cida Pedrosa afirma que a
prefeitura pretende criar um
parque linear de mangue, desde a Ponte do Limoeiro, no
Centro, até a Praia Del Chifre,
em Olinda. Mas só depois que
chegar a um acordo com a Marinha sobre o projeto da Vila
Naval. Aliás, da definição desse
grande empreendimento urbano também depende o destino
do Parque dos Manguezais,
maior reserva urbana de mangue das Américas, com 320 hectares.
Na opinião do pescador Francisco Romeiro, um dos fundadores do movimento Amigos
do Mangue, já seria um alívio
se as autoridades conseguissem evitar a poluição. “Só limpar o manguezal não adianta. A
gente tira o lixo num dia, mas
aparece no outro”, lamenta. “É
preciso investir em educação
ambiental para as pessoas deixarem de jogar entulhos nos canais.”
Francisco chegou a formar
um grupo de dez pescadores
para limpar as margens de rios,
mas eles abandonaram a tarefa
porque tinham que trabalhar
para se manter. Ele fez questão
de ressaltar a resistência e riqueza do mangue. “Basta afastar a poluição para começar a
aparecer chié e caranguejo.”
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BELEZA AMEAÇADA Vegetação costeira de raízes expostas é berçário de várias espécies

