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INDICAÇÃO Nº. 68/2011 
                                                                                                                 Autor: Eder Lima Moreira 

 
Ao Exmo. Sr. Elder Louro de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
 
Ref.: CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM 
 
O vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao 
Executivo Municipal contendo a INDICAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE 
SAÚDE DO HOMEM, DISPONIBILIZANDO, PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS, O 
ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE UM MÉDICO UROLOGISTA. 
 
JUSTIFICATIVA 

Para justificar replico trecho retirado de uma pesquisa feita na rede mundial, com a definição e áreas de 
atuação, bem como da importância de um acompanhamento feito por especialista desta área.  

Urologia é uma especialidade cirúrgica da medicina que trata do trato urinário de homens e 
mulheres e do sistema reprodutor dos homens. Os médicos que possuem especialização nesta área 
são treinados para diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes com distúrbios urológicos. Os órgãos 
estudados pelos urologistas incluem os rins, ureteres, bexiga urinária, uretra e os órgãos do sistema 
reprodutor masculino.  

Nos homens, o sistema urinário está integrado com o sistema reprodutor. A urologia combina o 
acompanhamento de condições não-cirúrgicas como, por exemplo, infecções do trato urinário, e de 
condições cirúrgicas, como a correção de anomalias congênitas e o tratamento cirúrgico de 
cânceres.  

Todos sabemos que as mulheres tem mais preocupação com a saúde, e necessariamente procuram 
ginecologistas para seu acompanhamento desde a adolescência até a velhice. Já que, 
tradicionalmente, o homem não possui um “médico para homens”, se assim o podemos dizer, cabe 
ao poder público garantir a proximidade de profissionais que cuidam de doenças mais propícias de 
atingirem os homens, tal como os problemas que envolvem a próstata e demais infermidades 
relacionadas ao sexo masculino. 

Por tudo isso, conto com a aprovação dos nobres edis, bem como com a prática do mesmo pelo 
Executivo municipal. 

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 de agosto de 2011. 


