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1ª FESTA JULINA SOLIDÁRIA

(iniciativa particular)

Horário: 13h

Local: Estância JS

BAZAR DE ARTESANATO

Adquira , na sede da entidade, peças de muito 

bom gosto, confeccionadas com muito amor, 

colaborando na qualidade do atendimento aos 

portadores de câncer de nosso município. 

Sugestões especiais para presentes.

COLABORE!

ACONTECEU ...

No dia 28 de julho, a programada Caminhada 

(percurso - sede da entidade ao Parque da 

Cidade), envolvendo os usuários e a 

comunidade; entre as atividades a prática de 

tai chi chuan coordenada por Clineu Armando 

Azevedo Milaré.

Rua Major Antônio Machado de Campos, 74

Jd. Piratininga | Limeira - SP | 19 3404.3232

 « VENCER O CÂNCER »

As células do nosso corpo se renovam o tempo todo. Entretanto, nesse processo, 

algumas células novas podem passar a se reproduzir de forma descontrolada; estas 

são oriundas de uma célula previamente normal, que sofreu uma ou mais mutações, e 

que tem a capacidade de se espalhar pelo organismo. Assim surge o câncer, doença 

não contagiosa, sujeita à prevenção, tratamento e cura.

As causas do câncer, constantemente pesquisadas pelos cientistas, são variadas. 

Elas podem ser internas (como a pré-disposição genética) ou externas ao organismo 

(mais de 80%) ou seja, aquelas sobre as quais podemos agir (fatores ambientais: 

tabagismo, alcoolismo, alimentação, sedentarismo, obesidade, hábitos sexuais, 

radiação solar, agentes químicos e outros).

O diagnóstico ou a simples suspeita desta doença causa medo e as vezes até pavor, 

porque remete ao tempo em que era considerada sinônimo de sofrimento e morte.

A partir da segunda metade do século 20, graças aos avanços da Oncologia (estudo 

das neoplasias), estes conceitos são diferenciados.

O diagnóstico precoce que, em geral é feito pelo médico em atendimento primário, 

diante de variados sintomas, considera o histórico do paciente, exame clínico, sinais 

aparentes e procedimentos complementares que se fazem necessários, inclusive a 

biópsia.

Quanto antes a doença for descoberta, maior se apresenta a chance de um tratamento 

adequado levar à cura ou ao controle de alguns tumores que crescem de maneira 

rápida, surgindo a possibilidade de novas complicações, sendo algumas 

incontroláveis. Na leucemia (câncer do sangue), por exemplo, a demora do 

diagnóstico pode determinar um maior risco de hemorragias causadas pela redução 

do número de plaquetas.

O câncer não espera. Cuide-se!

FAMÍLIA ALICC
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