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OPINIÃO
Outubro Rosa: o que 

precisamos saber
sobre o câncer de mama

Você sabia que o câncer 

de mama é o tipo mais 

comum de neoplasia 

entre as mulheres? Ele 

responde por 28% dos 

casos ao redor do mundo 

e, apenas no Brasil, deve 

registrar 57.960 casos 

em 2017, segundo o Inca

Foi justamente para cons-
cientizar as mulheres 
sobre a importância dos 

métodos de prevenção a essa 
doença que surgiu a campanha 
do Outubro Rosa, adotada por 
muitos países. Outros dados 
alarmantes mostram que a 
desinformação ainda é um 
grande causador desse mal: de 
acordo com a Fundação Laço 
Rosa, metade das portadoras 
de câncer de mama não sabe 
qual é o tipo da sua doença 
e 71% delas não conhecem 
nenhum tipo de medicamento 
para tratá-la. 

Para iniciar a abordagem 
desse assunto, devemos ter 
claro que o câncer de mama 
ocorre quando um ou mais 
nódulos são formados por 
células anormais que se mul-
tiplicam descontroladamente 
nas mamas. Essa multiplicação 
pode tornar-se progressiva, fa-
zendo com que algumas células 
movam-se para outras partes 
do corpo da mulher e formam 
as chamadas metástases. 

Não existe uma causa espe-
cífi ca para o câncer de mama, 
mas há uma série de fatores de 
risco. Mulheres que ingerem 
mais de três doses de bebidas 
alcoólicas ao dia, por exemplo, 
têm mais que o dobro de chan-
ces de desencadear a doença 
do que as que não consomem. 
Dietas ricas em gordura, obesi-
dade e sedentarismo também 
podem estar relacionadas ao 
desenvolvimento do câncer. 

Mulheres que começaram 
a menstruar muito jovens e 

demoraram para entrar na me-
nopausa têm maior risco, bem 
como as que nunca tiveram 
fi lhos ou tiveram com idades 
mais de 30 anos. Aquelas que 
já tiveram casos de câncer de 
mama na família formam outro 
grupo de risco bastante sério. 
Por isso, elas devem ter um 
acompanhamento médico mais 
minucioso.

O fato é que a descoberta da 
doença pode ocorrer graças a 
uma medida extremamente 
simples: a autopalpação da 
mama, que pode detectar o 
surgimento de um nódulo a 
ser investigado. A maioria das 
mulheres, porém, não percebe 
o início da doença e só vai se 
dar conta quando o nódulo já 
está muito grande ou quando 
sintomas decorrentes de me-
tástases aparecerem. 

Por isso, é preciso receber 
do médico as orientações de 
como realizar o auto exame 
corretamente e também fazer 
os exames preventivos perio-
dicamente.

Diante da constatação do 
nódulo, deve-se realizar uma 
biópsia (retirada de um “pe-
dacinho” para estudo labora-
torial) para ter a confi rmação 
ou não do câncer. Quando a 
doença é detectada precoce-
mente, as chances de cura são 
praticamente totais. À medida 
que os cânceres detectados 
já estejam mais avançados, as 
chances vão diminuindo. 

No entanto, hoje pode-
mos contar com tratamentos 
modernos e cada vez mais 
eficientes, em que, mesmo 
nos casos avançados, existe 
a possibilidade de conseguir 
manter a paciente viva e com 
boa qualidade de vida por 
muitos anos.

(*) - É coordenador de Oncologia 
e Quimioterapia do Hospital San 

Paolo, centro hospitalar de média 
complexidade da Zona Norte 

paulistana.

Carlos Alberto Reis (*)
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Preparar um café na máquina 
é mais rápido e prático do que 
fazê-lo manualmente, e de acor-
do com uma pesquisa da Asso-
ciação Italiana de Distribuição 
Automática (Confi da), os italia-
nos são os que mais consomem 
café feitos dessa maneira. O 
levantamento apontou que na 
Itália possuem mais de 800 mil 
máquinas de café, superando 
com folga a segunda colocada 
França, que tem pouco mais de 
600 mil unidades. A Alemanha 
aparece em terceiro, com cerca 
de 555 mil.

Os cafés em máquinas são 
mais consumidos no local de 
trabalho, com quase 36% das 
unidades localizadas em em-
presas. Em 2016, os italianos 
prepararam quase três bilhões 
de cafés em máquinas, re-
presentando um aumento de 
1,67% em relação a 2015. Para 
o sociólogo Vanni Codeluppi, as 
máquinas de café estão cada vez 
“mais tecnológicas” e a bebida 
não é mais consumida apenas 
para “dar energia”, mas também 
por ser “confortável e gratifi -
cante” para a pessoa (ANSA).

Cidade italiana 
faz petição 
para bondes 
voltarem

Um ano e meio após um aci-
dente envolvendo dois bondes 
em Trieste, no norte da Itália, os 
moradores da cidade lançaram 
uma petição para que os históri-
cos bondinhos voltem a circular 
na região. Poucas horas após a 
veiculação da petição pelo jor-
nal “Il Piccolo” foram coletadas 
mais de 1,5 mil assinaturas. É 
estimado que, em alguns dias, 
mais de 10 mil pessoas assinem 
em favor da volta dos bondes.

Os bondes de Opicina estão 
em Trieste desde 1902 e são 
um dos principais pontos tu-
rísticos da cidade. No entanto, 
em agosto de 2016, dois bondes 
colidiram, em um acidente que 
deixou oito feridos. Desde en-
tão, o serviço de circulação dos 
bondes está parado e estima-se 
que seriam necessários entre 
entre 4 milhões e 5 milhões de 
euros para que os trens voltem 
a circular (ANSA).

O texto tem como re-
ferência os Objetivos 
de Desenvolvimento 

Sustentável, defi nidos pelas 
Nações Unidas em 2015, com-
promisso assumido de forma 
voluntária por 193 países, entre 
eles o Brasil, com o propósito 
de eliminar o trabalho infantil 
até 2025.

No Brasil, a legislação proíbe 
o trabalho para menores de 16 
anos, a não ser como aprendiz 
e desde que com 14 anos. Se-
gundo o relatório, ainda havia 
2,67 milhões (4,5%) de meni-
nos e meninas desempenhando 
alguma atividade laboral em 
2015. O número é menor do 
que o registrado em 2014 (3,3 
milhões), 2013 (3,18 milhões), 
2012 (3,56 milhões) e 2011 
(3,72 milhões). De acordo com 
o levantamento, o índice con-
tinuaria caindo, mas restariam 

Flagrante de trabalho infantil em feiras livres em Quipapá (PE), 

denunciado pelo MP do Trabalho.

Pesquisa realizada pelo 
Instituto Ipsos e divulgada na 
terça-feira (24) mostrou que 
68% dos bolivianos rejeitam a 
possibilidade de o presidente 
do país, Evo Morales, ser can-
didato nas eleições de 2019 
para tentar o quarto mandato 
seguido. Foram ouvidas 1.000 
pessoas nas dez principais 
cidades do país entre os dias 
1º e 10 de outubro, com uma 
margem de erro de 3,1 pontos 
percentuais. O apoio para que 
Morales volte a se candidatar 
é de 30%, de acordo com a 
pesquisa.

Em nove cidades, a rejeição 
às pretensões do presidente 
está entre 53% e 83%. Em 
La Paz, a capital do país, 67% 
dos moradores se opõem à 
candidatura de Morales. Já 
em Santa Cruz de La Sierra, 
esse índice chega a 75%. A 
única cidade que apoia uma 
reeleição de Morales é El 
Alto, vizinha de La Paz, com 
52% - 46% rejeitam a hipótese. 

O principal responsável 
humanitário da ONU, Mark 
Lowcock, advertiu que a crise 
humanitária no Iêmen está se 
deteriorando e que sete milhões 
de pessoas necessitam de ajuda 
alimentar para sobreviver. Em 
uma coletiva de imprensa em 
sua chegada ao aeroporto da 
capital Sana, controlada pelos 
rebeldes houthis, Lowcock 
afi rmou também que milhões 
de habitantes do país carecem 
de serviços básicos como água 
e saneamento.

“Decidi vir ao Iêmen pela 
minha grande preocupação 
com a crise humanitária que 
segue se deteriorando”, disse 

Lowcock, que ainda afi rmou 
que “milhões de iemenitas 
estão à beira da fome”. O má-
ximo responsável humanitário 
da ONU chegou ontem ao 
Iêmen em uma visita de três 
dias e sua primeira escala foi 
em Aden, segunda maior ci-
dade do país, situada no sul e 
sede provisória do governo do 
presidente Abdo Rabu Mansur 
Hadi, o único reconhecido 
internacionalmente.

O Iêmen é palco de um confl i-
to entre os houthis e as forças 
fi éis ao presidente Hadi, que 
desde 2015 conta com o res-
paldo da coalizão árabe liderada 
pela Arábia Saudita (ABr/EFE).

Mais da metade da população do Iêmen passa fome, após dois 

anos de confl ito.
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O papa Francisco nomeou 
ontem (25) o padre Vítor Agnal-
do de Menezes, 49 anos, como 
bispo da diocese de Propriá, 
situada no Estado de Sergipe.     
Menezes substitui o monsenhor 
Mário Rino Sivieri, que renun-
ciou ao cargo, e exercia a função 
de pároco de Nossa Senhora das 
Graças, em Maracás, na Bahia.

Nascido em 16 de junho de 
1968, na cidade baiana de Cura-
çá, o novo bispo é formado em 
fi losofi a e teologia e frequentou 
um curso de “espiritualidade 
sacerdotal e missionária” em 
Roma. Foi ordenado padre em 
18 de abril de 1998 e passou 
por diversas paróquias desde 
então (ANSA).

Uma pesquisa divulgada 
ontem (25) aponta que 53% 
das mulheres no Reino Unido 
afirmam terem sofrido no 
trabalho ou local de estudo 
algum tipo de assédio sexual, 
desde brincadeiras inade-
quadas até agressões físicas. 
Realizada pela ComRes e 
encomendada pela BBC Rá-
dio 5 Live, a pesquisa ouviu 
2.031 pessoas, entre homens 
e mulheres adultos, e revelou 
também que 20% dos homens 
entrevistados disseram que 
sofreram algum tipo de as-
sédio.

A pesquisa indica que as 
mulheres são o alvo mais co-
mum para chefes e diretores, 
com 30% dos casos contra 
12% dos homens, e uma em 
cada dez mulheres afirma que 
sua experiência negativa a le-
vou a abandonar seu emprego 
ou centro educacional. Do 

total de homens e mulheres 
que disseram ter sofrido 
assédio, 27% afirmaram que 
se tratava de brincadeiras 
ou comentários fora de hora, 
15% informaram que foram 
tocadas e 13% foram vítimas 
de assédio verbal, enquanto 
que uma em cada dez mu-
lheres sofreu agressão física.

Sessenta e sete por cento 
das vítimas não denunciaram 
os fatos, especialmente no 
caso dos homens, e apenas 
21% disseram sentir que po-
deriam contar apoio. A BBC 
encomendou a pesquisa após 
a revelação do caso de Harvey 
Weinstein, um poderoso pro-
dutor de Hollywood acusado 
por dezenas de mulheres de 
assédio sexual durante déca-
das, e de uma campanha pela 
internet para compartilhar 
experiências e erradicar esta 
prática (ABr/EFE).

Brasil não cumpre meta de 
erradicar trabalho infantil até 2016
O Brasil não cumpriu o objetivo de erradicar o trabalho infantil até 2016 e tem risco de não conseguir 
acabar com essa prática até 2025, mostra relatório sobre o tema, elaborado pelo Fórum Nacional de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e pelo MP do Trabalho

em 2014, 70 mil, e, em 2015, 79 
mil. Meninos e meninas nessa 
faixa, em geral, trabalham em 
locais como lixões, casas de fa-
mílias, fazendas, sítios e outros 
espaços agrícolas.

O relatório revela também 
que o Brasil não cumpriu a 
meta de erradicar as piores 
formas de trabalho infantil até 
2016, compromisso assumido 
na 2ª Conferência Global sobre 
o tema, realizada em Haia, na 
Holanda, em 2010. 

Entre as atividades enqua-
dradas nessa categoria estão a 
exploração sexual, o tráfi co de 
drogas, o aliciamento para ativi-
dades ilícitas, formas análogas à 
escravidão (que envolvem, por 
exemplo, sujeição por dívida, 
servidão e trabalho compulsó-
rio) e o plantio (como cana-de-
-açúcar e pimenta malagueta), 
entre outras (ABr).

ainda 546 mil crianças e ado-
lescentes trabalhando em 2025. 

Esse cenário não é sufi ciente 
para que o objetivo estabelecido 
seja atingido. Um dos desafi os 

está na faixa de 5 a 9 anos, 
marcada por um movimento de 
crescimento dessa prática. Em 
2013, 61 mil crianças nessa fai-
xa etária estavam trabalhando; 

68% dos bolivianos não querem 
nova candidatura de Morales

Evo Morales preside a 

Bolívia desde janeiro 

de 2006 e atualmente 

está em seu terceiro 

mandato.

Horas antes, a emissora RTP 
divulgou outra pesquisa da Ip-
sos, que indica que a aprovação 
do governo de Morales caiu de 
58% para 57%. Por outro lado, 
a desaprovação subiu de 34% 
para 39%.

O partido de Morales apre-
sentou ao Tribunal Constitu-
cional um recurso para que 
o presidente seja novamente 
candidato em 2019, alegando 

que deve ser respeitado o 
direito de ele voltar a ser 
escolhido pelo povo. Morales 
preside a Bolívia desde janeiro 
de 2006 e atualmente está em 
seu terceiro mandato, que 
termina em janeiro de 2020. 
Os eleitores do presidente co-
meçaram na semana passada 
uma mobilização para que ele 
seja candidato nas próximas 
eleições (ABr/EFE)

7 milhões de iemenitas 
precisam de ajuda 

para sobreviver
Reino Unido: 53% das 

mulheres sofreram 
assedio no trabalho

Itália lidera consumo de 
café feito em máquinas

Papa nomeia bispo para Propriá/SE


