
Previna-se !Cuide de quem você ama.

Cuide de você mesma

SE TOCA GURIA! 

A sua amiga do peito é prevenção!
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“Quando a gente enfrenta uma situação
como essa,  precisamos falar  sobre isso.

Eu,  pelo menos,  sent i  muito essa
necessidade.  Conversar com pessoas que

tinham viv ido histór ias parecidas,  de
consumir  mater ia l ,  de procurar perf is nas

redes sociais que t ivessem a ver com isso.
É importante que a gente fa le sim,

bastante” Al ice Bastos Neves,  2020



Olhe,  apalpe e sinta suas mamas no dia a
dia para sent ir  suas var iações naturais e

ident if icar a lterações.  mantenha seus
exames ginecológicos em dia.

COMO AS MULHERES PODEM
PERCEBER OS SINAIS E

SINTOMAS DA DOENÇA? 

É uma doença resultante da mult ip l icação
de  célu las anormais da mama, que forma
um tumor,  com potencial  de se espalhar

para outros órgãos.

O QUE É O CÂNCER  DE MAMA?

Remete ao câncer de mama, sendo um
tumor comum entre  mulheres.

O QUE É O OUTUBRO ROSA?















A campanha foi criada nos Estados Unidos
em 1990, atualmente é celebrado no mundo

inteiro.

Apesar  de raro o câncer de mama acomete
homens também. Fique atento a inchaços,
vermelhidão na região das mamas, além de

possíveis retraimentos do mamilo.

O autoexame  é recomendado a partir da primeira
menstruação, mas não deve substituir o

acompanhamento com especialistas.



E VOCÊ ESTÁ EM DIA COM SEUS
EXAMES?!

VOCÊ ESTÁ EM DIA COM SEU
AUTOCUIDADO?!

Mantenha sua rot ina de exames
anualmente!  Se prev ina ,  você i rá

encontrar  atendimento em todas  as
unidades de saúde!  



Instituto da Mama do RS. Disponivel em:
https://imama.org.br/cancer_de_mama_rs/

Outubro rosa: 5 mulheres famosas que venceram o
câncer. Disponível em:

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/outubro-rosa-5-
mulheres-famosas-que-venceram-o-cancer-de-

mama/12264/7/

Exames para diagnóstico de câncer têm queda de até 80% durante a
pandemia em Porto Alegre. Disponível em:

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/06/exames-para-
diagnosticos-de-cancer-tem-queda-de-ate-80-durante-a-pandemia-

em-porto-alegre-ckawnrs0t008u015nlz65c9sl.html

 Conheça os mitos e verdades sobre o câncer de mama.
Disponível em:

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-
saude/50245-conheca-mitos-e-verdades-sobre-o-cancer-de-

mama
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