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O câncer de mama não é um tema difícil de tratar, 
por ter oportunidade de falar abertamente pode 
ajudar a esclarecer mitos e verdade sobre o 
câncer de mama. 
Um em cada três casos de câncer podem ser 
curados se for descoberto logo no início. Alguns 
tipos de cânceres, entre eles o de mama, 
apresentam sinais e sintomas em suas fases 
iniciais. Portanto detectá-lo precocemente traz 
melhores resultado no tratamento e ajuda a 
reduzir a mortalidade.

É possível reduzir os riscos de câncer de mama, 
mantendo peso corporal adequado, praticar 
atividades fisícas e evitar consumo de bebidas 
alcoólicas e tabagismo. A amamentação também 
é considerada um fator protetor

QUAIS SINAIS E SINTOMAS

Todas as mulheres independentemente da idade, 
podem conhecer seu corpo para saber o que é e o 
que não é normal em suas mamas. A maior parte 
dos cânceres de mama é descoberto pelas 
próprias mulheres ou por seus parceiros.

CAMPANHA OUTUBRO ROSA
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COMO FAZER O ALTO EXAME

ALÉM DE ESTAREM ATENTA AO PRÓPRIO 
CORPO, É RECOMENDADO QUE AS 
M U L H E R E S  F A Ç A M  E X A M E  D E 
MAMOGRAFIA.

A mamografia é uma radiografia das mamas, 
capaz de visualizar alterações suspeitas. É 
recomendada para mulheres de 50 a 69 anos 
façam uma mamografia a cada dois anos
E para avaliação de alterações suspeitas, a 
mamografia diagnóstica/ultrassom das mamas 
poderá ser feita em qualquer idade.
E nesse mês de outubro, campanha de 
conscientização com objetivo de estimular a 
participação da população no controle do Câncer 
de Mama e do Câncer de Colo de Útero, 
convidamos todas as mulheres a realizarem o 
exame de papanicolau. O exame será realizado 
todo o mês de Outubro nas Unidades Básica de 
Saúde das 08:00 às 16:00 horas.

Segue a programação das datas.
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PATRÍCIA THOMAZINI

Para maiores informações procure a Vigilância em Saúde
Rua Josina Laurentina de Oliveira, 230 Divinéia - Perdizes/MG

Fone (34) 3663-1258 - nuvepe@netperdizes.com.br

ENFERMEIRA COORDENADORA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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