
 

 

A Assistente Técnica Regiane Santos fala 

sobre desafios, esforços e medidas que 

foram tomadas durante esse período de 
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Edição especial – “Outubro rosa - 

Vista essa causa”! 

A mamografia tem como função principal detectar o câncer de mama ainda 

em fase inicial, para que seja possível iniciar o tratamento logo em seguida. 

Dessa forma, as chances de cura aumentam consideravelmente e os impactos 

da doença são minimizados. 

O exame deve ser feito anualmente pelas mulheres a partir dos 40 anos de 

idade, ou aquelas que apresentam histórico da doença na família. 

O câncer de mama pode ser percebido por meio de alguns sinais e sintomas. 

Assim, o médico poderá escolher o tratamento mais adequado, de acordo com 

a localização, o tipo do câncer e a extensão da doença. 

DIAGNÓSTICO PRECOCE PRESERVA O FUTURO! 
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A coluna “Prevenir é o Caminho” fala de 

assunto muito importante principalmente 

nesse mês de outubro, a prevenção ao 

câncer de mama. Pág. 02 
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Prevenir é o caminho! 

Olá, leitores, espero que estejam todos bem! 

Para iniciarmos o mês de Outubro, trataremos de um assunto de 

extrema importância. Voltaremos o nosso olhar, nesta matéria, 

para reforçar e conscientizar sobre a importância da prevenção do 

câncer de mama. 

Trataremos sobre seus fatores de risco e medidas de detecção 

precoce. Falaremos também sobre do papel dos cirurgiões 

dentistas nestas situações. 

 O câncer de mama é uma doença genética, causada pela 

multiplicação das células anormais da mama. 

Existem vários tipos de câncer de mama, por isso a doença pode 

evoluir de diferentes formas. 

Recomenda-se que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, façam 

o exame de rastreamento anualmente. A partir do diagnóstico 

precoce as chances de cura são de até 95% 

Sintomas mais comuns: 

Caroço (nódulo) endurecido, fixo e geralmente indolor é a 

principal manifestação da doença, alterações nos mamilos, 

pequenos nódulos nas axilas ou pescoço, saído espontânea de 

liquido dos mamilos, pele da mama avermelhada, retraída ou 

parecida com casca de laranja. 

Fatores de risco: 

Alterações genéticas ligadas à biologia celular, fatores ambientais 

tais como: tabagismo, uso de hormônios (TRH – Terapia de 

Reposição Hormonal por tempo prolongado), obesidade, 

alcoolismo. Pacientes com antecedentes familiares de câncer de 

mama, particularmente quando há casos na família de mulheres 

acometidas antes dos 35 anis de idade. 

Prevenção: 

Não é possível prevenir o aparecimento do câncer de mama de 

maneira exata ou absoluta, por essa razão é muito importante a 

realização do autoexame, além de exames de rotina que possam 

identificar precocemente qualquer alteração. O objetivo dos 

exames de rotina é encontrá-lo, antes mesmo do aparecimento 

dos sintomas. 

O autoexame: 

A realização do mesmo é recomendada para todas as mulheres 

maiores de 20 anos de idade. 

Em que momento do ciclo deve-se realizar o autoexame? 

Deve ser feito sete dias após o início da menstruação. 

(O autoexame é apenas a primeira precaução e não dispensa a 

consulta ginecológica anual e realização de exames preventivos 

em laboratório). 

Olhe, palpe e sinta suas mamas no dia a dia para reconhecer suas 

variações naturais e identificar as alterações suspeitas. 

É possível reduzir o risco do câncer de mama? 

Sim. Manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas 

e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ajudam a reduzir os 

riscos. A amamentação também é considerada um fator protetor. 

Papel do cirurgião dentista na Campanha do Outubro Rosa; 

É de fundamental importância que a conscientização da doença 

ocorra também nas mais diversas áreas da saúde. 

Na odontologia, por exemplo, o conhecimento a respeito do 

câncer de mama se faz necessário não apenas ao estomatologista, 

mas a qualquer cirurgião-dentista. 
Desse modo, considera-se que o cirurgião dentista possui funções 

importantes dentro do atendimento e tratamento do paciente 

oncológico. 

 

 

 

 

O profissional deve buscar conhecer alguns fatores relevantes. 

A partir dessas informações, ele pode definir quais são os 

cuidados preventivos, paliativos e curativos que deverão ser 

aplicados para reduzir possíveis danos ao paciente. 

O cirurgião dentista deve sempre lembrar do importante papel 

que possui na saúde do paciente, informando e conscientizando 

a população sobre os métodos de prevenção. 

O profissional vai abordar as complicações bucais do tratamento 

oncológico, ocasionados pelos possíveis efeitos da 

quimioterapia e radioterapia, como: mucosite oral (feridas na 

cavidade oral), xerostomia (secura da boca), cárie de radiação, 

infecções oportunistas, sangramentos, perda do paladar e da 

dentição. 

Participe da campanha. É simples! Conscientize quem está a sua 

volta, realize o autoexame, previna-se e espalhe informações 

consistentes e seguras a respeito do Outubro Rosa. 

Ana Cláudia de Menezes Barbosa #projetocariezero 
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Vista essa causa 
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Quero ARR: Alegria, 

responsabilidade e respeito 

 
Em março foi anunciada uma doença (Covid 19) que 

mudaria a vida de todos. Passamos por dias difíceis, de 

incerteza e ainda estamos passando. Mas, precisamos nos 

reinventar, reagir e trabalhar para estar perto de todos, 

mesmo que à distância, dar apoio a equipe e ajudar as 

famílias em tempos de Pandemia, isto vem sendo nosso 

desafio diário. 

Para este desafio contamos com a participação de todos os 

colaboradores do Instituto Dom Bosco e cada contribuição 

está sendo muito importante para continuarmos a nossa 

caminhada. Passamos por um processo formativo com a 

Dra. Ana (Dentista) esclarecendo várias dúvidas sobre o 

coronavírus, prevenção, higienização de superfícies, 

contágio, reinfecção, cuidados com espaços e pertences 

pessoais, importância do uso de máscaras, sala de 

isolamento, saúde bucal e imunidade. Além formação com 

a Monique (psicóloga) sobre os sentimentos que vêm à 

tona em relação à pandemia e os seus impactos em 

educadores, educandos e famílias. Tudo isso pensando no 

presente e com reflexos no futuro. 

Nossos educadores não estão medindo esforços para 

preparar e encaminhar atividades pelas redes sociais do 

Instituto Dom Bosco e via WhatsApp, para trazer às 

crianças e adolescente momentos de descontração, 

conhecimento e alegria. Encaminhamos também vídeos 

com orientações importantes para as famílias, tivemos 

também lives que promoveram informações e interação 

entre palestrante, equipe e familiares. 

A equipe do CCA Provim, juntamente com o Magno, 

Larissa e Lucas, Doutora Ana e nossa psicóloga Monique, 

se reúne todas as terças feira (on line), para analisar o 

cenário que estamos vivendo e ajudar todos os educadores 

na acolhida dos usuários no retorno às atividades 

presenciais. Nesses encontros planejamos quais atividades 

ajudarão os usuários a expressar os sentimentos 

vivenciados no isolamento, adaptação dos espaços para 

atender às medidas de prevenção e também estamos 

criando  uma cartilha de protocolos sanitários de 

prevenção à COVID 19, que deverá ser utilizada como 

parâmetro para todos os públicos que se relacionam com o 

IDB, e compartilhada com as famílias. 

Todo nosso esforço é para dizer que estamos juntos nesta 

empreitada e para trazer tranquilidade às nossas famílias e 

educandos sobre um retorno responsável e seguro 

Regiane Santos, Assistente Técnica CCA PROVIM 
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Agradecemos a todos que tornaram possível mais essa edição do 

nosso boletim! 

Elaborado por: Oficina de Tecnologia e Mídias Digitais. 

Editor responsável: João Paulo da Silva 

Quer dar sugestões para as próximas matérias do boletim CCA 

Provim? Envie nos seguintes e-mails. 

myrian.varallo@idb.org.br 

joao.silva@idb.org.br 

 

 

 

Carinho e Gratidão 

Diariamente temos recebido mensagens de carinho e gratidão de 

nossos atendidos e seus familiares, como forma de 

agradecimento, apoio e parceria citaremos alguns desses belos 

gestos nessa edição do nosso boletim.  

Olá Dom Bosco, passando pra agradecer pela maravilhosa cesta 

básica que foi concedida a nós famílias, que Deus possa abençoar 

dando à cada um de vocês muita saúde e prosperidade. Que Ele 

envie o Espírito Santo na casa de cada um de vocês dando-lhes 

muitas bençãos e proteção divina, em breve estaremos todos 

juntos tenho fé.                                          

Marinalva Gomes, mãe de educando C.C.A Provim 

 

Nicolas, educando CCA Provim 

 
Nós do C.C.A Provim agradecemos o carinho e confiança de 

todos, podem sempre contar com nosso apoio! 

Equipe C.C.A Provim 
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