
 Outubro é um mês especial 
focado em convidar você, mulher, a se 
perceber e olhar para si. Você tem 
dedicado um tempo para cuidar de si, 
do seu corpo e da sua rotina? Cuidados 
como manter uma alimentação saudá-
vel e praticar atividade física são hábi-
tos capazes de prevenir o câncer de 
mama.
 Este é um período voltado para 
conscientização desta doença, cha-
mando sua atenção para os exames 
que devem ser realizados periodica-
mente junto ao seu médico para mulhe-
res, como a mamografia. 
 Em todas as faixas etárias é 
importante que a mulher realize 
também o autoexame, conhecendo a 
anatomia do próprio seio, será possível 
reconhecer quando existir algo diferen-
te em seu corpo que deve ser investi-
gado. Para realizar, você deve, em 
frente ao espelho, observar os seios 
com os braços caídos, levantados e 
com as mãos na cintura. Com a mão na 
parte de trás da cabeça, você deve 
palpar cuidadosamente. Fique atenta 

para alterações na pele, aumento de 
uma das mamas, vermelhidão ou alte-
ração de cor.
 Este é o tipo de câncer que mais 
atinge a mulher brasileira, de acordo 
com o Ministério da Saúde, e, a cada 
ano, os casos têm aumentado cerca de 
29%. O monitoramento através dos 
exames também é necessário para rea-
lizar o diagnóstico precoce, importante 
fator para otimização do tratamento e 
recuperação do paciente.
 Nesse momento, te convidamos 
também a refletir sobre como você tem 
se dedicado a você. Marque seu 
médico, faça seus exames e busque 
inserir na sua rotina práticas saudáveis. 

Datas comemorativas de Outubro:

04 – Dia do Médico do Trabalho
08 – Dia do Nordestino 
13 – Dia do Fisioterapeuta
18 – Dia do Médico
19 – Dia Internacional de Combate ao 
Câncer de Mama

Out

Cuide de você!

Outubro rosa: te convidamos a olhar para si.
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