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São Cristóvão Saúde realiza campanha
com o tema "Todos Contra o Câncer"

As intensas mudanças ocorridas no ano de 2020 impactaram a área da Saúde em diversos
sentidos. Muitas ações de prevenção acabaram sendo adiadas mas, no mês de Outubro, o
Grupo São Cristóvão Saúde decidiu intensificar a luta contra o câncer. Vestindo as cores Rosa,
Lilás e Azul, a Instituição promoveu no mês de
Outubro a Campanha “Todos contra o câncer”,
reforçando ações preventivas contra os cânceres de
mama, colo uterino e de próstata.

A campanha teve início no primeiro dia do mês com
diversos conteúdos orientativos
Célia Marques, beneficiária do São Cristóvão
Saúde, na campanha “Todos Contra o
Câncer”

divulgados em

nossas redes sociais. O incentivo ao diagnóstico

precoce, norteou a campanha e incentivou nosso público a estar alerta ao próprio corpo e aos
benefícios de tratamentos que são realizados em estágios iniciais de doenças como os
cânceres.

Entre os dias 17 e 24 de outubro, na Unidade IV do Centro Ambulatorial Américo Ventura –
Saúde da Mulher, situada nas dependências do Mooca Plaza Shopping, as beneficiárias que
atendiam os critérios estabelecidos pela campanha – como idade estimada e período de coleta
dos últimos exames – foram atendidas por profissionais da saúde do Grupo São Cristóvão, onde
realizaram os exames específicos de prevenção, incluindo: mamografia (exame usado para
detecção precoce do câncer de mama,
antes

mesmo

de

ser

identificado

clinicamente por meio da palpação) e
papanicolaou (principal exame para
detectar lesões precursoras do câncer
de colo uterino em fase inicial). As
mulheres com exames alterados ou com
Dra. Alessandra Schuh em entrevista para
a Zona Leste TV

contatadas para agendamento de consulta médica.

Já os beneficiários, homens com mais de 50 anos e
que não efetuaram o exame nos últimos 36 meses,
puderam realizar, durante todo o mês de outubro,
o PSA no Centro de Análises Clínicas do Grupo São
Cristóvão Saúde: CientífcaLab. O PSA e o exame de
toque retal são exames sugestivos para prevenir o
câncer de próstata. Os homens que realizaram o
PSA terão sua consulta médica agendada para
avaliação do resultado e condução da prevenção.

qualquer necessidade de prosseguir a
investigação,

foram

posteriormente

A coordenadora médica da mastologia do Grupo São Cristóvão Saúde, Dra. Alessandra de
Freitas Ventura Schuh, concedeu uma entrevista para a Zona Leste TV, enfatizando a
importância da ação: “Nós estamos em um período em que, devido à pandemia, as Campanhas
de Prevenção tiveram que ser postergadas. Mas está na hora de trazermos isso de volta e
recuperarmos os atrasos. Como o mês de Outubro já é conhecido mundialmente como mês de
prevenção ao Câncer de Mama, decidimos unir esforços e incentivar também a luta pela
prevenção ao câncer de colo uterino e de próstata, numa campanha elaborada com muito
carinho para nossos beneficiários”, destacou Dra. Alessandra.
A luta contra o câncer não se encerra com os últimos dias de Outubro. Ela permanece na
certeza de que a Prevenção pode salvar vidas e mudar histórias. Por isso, continuamente, o
Grupo São Cristóvão Saúde amplia suas unidades de atendimento com equipamentos
tecnológicos de ponta e incentiva seus beneficiários e o público geral a participar de
campanhas que venham a agregar conhecimento preventivo e de cuidado contínuo com a
saúde.

