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Leia o texto abaixo.

NOVEMBRO AZUL

A fim de conscientizar a população, principalmente a masculina, sobre os riscos do
câncer de próstata, formas de prevenção e as maneiras de diagnosticar a doença, surgiu
o movimento internacional Novembro Azul. Durante todos os trinta dias de novembro,
são realizadas campanhas de esclarecimento sobre a doença, além da iluminação dos
pontos turísticos ao redor do mundo como forma de divulgar o movimento.
Comemorado inicialmente na Austrália, em 2003, esse mês foi escolhido porque é o
mesmo em que se comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata,
celebrado no dia 17 de novembro.
O câncer de próstata é o câncer que mais afeta a população masculina do nosso
país, depois do câncer de pele não melanoma. Somente em 2018, segundo o Instituto
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), eram esperados 68.220 novos
casos da doença no Brasil.
Apesar de ser uma doença grave, cerca de 90% dos casos são passíveis de cura, desde que
o diagnóstico seja realizado precocemente. No entanto, para que isso seja possível, há um
grande desafio: o preconceito. A maioria dos homens evita procurar o médico por temer
o exame de toque retal, que, além do câncer, é importante para diagnosticar outros
problemas anorretais e da próstata. De acordo com o Inca, a cada 38 minutos, um
homem morre em decorrência do câncer de próstata.
O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens, sendo
considerado um tumor da terceira idade. Isso se deve ao fato de que mais da metade
dos casos de câncer de próstata ocorre em pessoas com mais de 65 anos de idade.
São principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença: idade,
histórico familiar, obesidade e exposição a algumas substâncias, como arsênio e produtos
de petróleo. Pessoas negras também apresentam chance aumentada de desenvolver a
doença.
Esse tipo de câncer geralmente apresenta evolução lenta, portanto, é essencial
estar atento a sinais e sempre fazer exames preventivos. O diagnóstico precoce pode ser
a chave para um tratamento de sucesso.
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REPONDA:

1. (Repetir a sequência do 01 ao 10). Atividade será enviada pelo WhatsApp em
vídeos de movimentos de sequência.
2. Atividade será enviada pelo WhatsApp em vídeos de coreografia para balizas
(montagem da coreografia)

