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OUTUBRO ROSA

Procura por mamografia 
continua abaixo do 
período pré-pandemia
Comparado a 2019, queda no número de exames 
feitos no HSVP foi de 31%

O Outubro Rosa tem o objetivo 
de reforçar a importância do ras-
treio para o diagnóstico precoce do 
câncer de mama e, em 2021, esse 
alerta foi ainda mais necessário. De 
acordo com levantamento da So-
ciedade Brasileira de Mastologia, 
em 2020, o número de mamogra-
fias realizadas por mulheres entre 
50 e 69 anos pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) foi de 1,1 milhão, 
enquanto em 2019, foi de 1,9 mi-
lhão. O número representa uma re-
dução de 42% nos exames realiza-
dos por mulheres nessa faixa etária, 
que é a preconizada pelo Ministério 
da Saúde para realização a cada 
dois anos.

A cada ano, cerca de 66 mil 
mulheres desenvolvem câncer de 
mama no Brasil, segundo o Institu-
to Nacional de Câncer (Inca), que 
aponta esse como o tipo de câncer 
mais prevalente entre as mulheres 
no país. O risco estimado é de 61,61 
casos a cada 100 mil mulheres.

No HSVP, queda  
em mamografias  
é de 31%

De acordo com o número de 
exames de prevenção ao câncer 

Nos nove primeiros meses de 2021, foram realizados no HSVP, 1.623 ecografias e 1.128 mamografias, entre SUS, 
convênios e particulares 

Na rede municipal de saúde, a 
procura por exames aumentou nos 
últimos meses. De acordo com a 
secretária de Saúde, Jacira Tabor-
da, com a redução dos casos de 
Covid-19, houve um aumento na 

Rede Municipal 
registra aumento 
na procura 
por exames

realizados no Hospital Santo Vi-
cente de Paulo, a procura pelo 
exame nos nove primeiros me-
ses de 2021 é menor inclusive se 
comparado ao ano passado, pri-
meiro ano da pandemia. Em 2021, 
considerando a média mensal de 
exames, o número de mamogra-
fia caiu 2,45% e o de ecografias 
6,25%. Se compararmos com 
2019, antes da crise sanitária, a 
queda é ainda maior: 31% nas 
mamografias e 17% nas ecogra-
fias. No HSVP, até 30 de setembro 
foram realizadas 1.623 ecografias 
e 1.128 mamografias. O número 
engloba exames feitos pelo SUS,  
particulares e convênios.

procura por consultas e exames 
relacionadas à saúde da mulher 
na rede municipal. “Os exames de 
mamografia estão sendo realizados 
no HSVP. Nos últimos meses, o nú-
mero de vagas ofertadas é sempre 
preenchido”, relata.

Este ano, até o final de outubro, 
o município liberou 497 mamogra-
fias, que são realizadas no HSVP. 
De julho para cá, 60 exames foram 
liberados por mês. Número que va-
riou no primeiro semestre devido à 
pandemia.

Já com relação às ecografias de 
saúde da mulher, o município enca-
minhou ao todo 758. Destas, 158 
foram realizados no HSVP, onde, 

de julho para cá, foram liberadas 20 
por mês. O município oferece, tam-
bém, 15 ecografias por semana que 
são realizadas na Unidade Central, 
onde até o momento foram realiza-
dos 600 exames.

Jacira destaca que, durante o 
mês de outubro, o município esten-
deu o horário das unidades de saúde 
até mais tarde, para que as mulhe-
res pudessem fazer consultas, exa-
mes e solicitar a mamografia. Al-
gumas unidades de saúde também 
abriram no sábado para estender a 
possibilidade de acesso às mulhe-

res que não tinham condições de 
comparecer no horário normal para 
realizar consultas e exames durante 
o Outubro Rosa, que é o período de 
maior mobilização. 

No entanto, Jacira argumenta 
que o município está empenhado 
em garantir que as mulheres mante-
nham seus exames em dia, durante 
o ano todo. “Desde o início de 2021 
as enfermeiras estão trabalhando, 
organizando e orientando os agen-
tes de saúde para que as mulheres 
não percam as datas de revisão 
dos exames anuais”.

INTERNET/DIVULGAÇÃO
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SERVIÇOS OFERECIDOS 
● Suporte a paciente e familiares: 
O Imama dispõe de um conjunto 
de ações com foco na reabilitação, 
que abrange as áreas psicológicas e 
físicas.
● Através de parceria com profissio-
nais da área do Direito, Nutrição, Psi-
cologia e Fisioterapia, o Imama dispo-
nibiliza atendimento e orientações aos 
pacientes.
● Doação de sutiãs: o Instituto doa 
dois sutiãs pós-cirúrgicos para as pa-
cientes de câncer de mama.
● Empréstimo de perucas, lenços e 
toucas: são feitos às pacientes que de-
vido ao tratamento de quimioterapia 
perdem temporariamente o cabelo.

ATENDIMENTOS EM  2021*
● Doação de nove sutiãs 
     pós-cirúrgicos;
● 15 sessões de fisioterapia;
● 16 sessões de psicoterapia;
● 6 acompanhamentos nutricionais;
● 3 orientações jurídicas;
● 13 empréstimos de perucas;
● 20 doações de lenços/toucas.

*Até 15 de outubro
Conforme Eliane, é impossível 

mensurar o número de atendimentos/
orientações presenciais ou por telefo-
ne tanto na sede como por voluntárias 
e vitoriosas.  “Diariamente se tem re-
passado alguma orientação. Muitas 
pacientes preferem uma conversa com 
uma vitoriosa.  Vejo que as pessoas es-
tão muito carentes de informações , 
isso a gente percebe nas palestras que 
realizamos”, revela a voluntária. 

Ensinando a fazer a autopalpação numa atividade do “Imama nas Empresas”

Projetos e apoiadores

Unidade Regional do Imama de Três de Maio: 
espalhando amor por onde for 
Seja na unidade 
regional de Três 
de Maio – a 
única do interior 
do Estado – , 
ou em qualquer 
outro lugar; as 
voluntárias e 
vitoriosas levam 
a mensagem 
de otimismo, 
coragem e a 
importância 
da prevenção

Prestes a completar 12 anos, 
em 27 de novembro, a Unidade 
Regional do Instituto da Mama 
(Imama) de Três de Maio traz 
para a prática o que diz o lema 
do Outubro Rosa 2021: “o que 
me move é o amor pela vida”.

O amor pela vida e a luta 
pela causa do câncer de mama 
– prevenção e combate à doença 
– são prioridades constantes no 
trabalho desenvolvido pelas cerca 
de 40 voluntárias e vitoriosas 
que atuam na unidade. Assim que 
for possível, uma capacitação 
será desenvolvida para novas 
voluntárias, pois, como dizem as 
integrantes, para o Imama, toda 
ajuda é sempre bem-vinda.

Muito mais que um espaço 
físico, a unidade local do Imama 
é um ambiente de acolhimento, 
de escuta, de diálogo, de repassar 
informações sobre a doença e 
de motivar as mulheres a luta-
rem pela vida; a não desistirem 
diante do diagnóstico do câncer 
de mama e a seguirem firmes 
durante o tratamento, com força, 
coragem e confiança. Na unidade, 
muitas histórias de vitórias, de lu-
tas, de milagres e cura; mas tam-
bém de perdas, sofrimento, dores, 
angústias. A vida real através de 
cada depoimento de mulheres que 
enfrentam ou já enfrentaram o 
câncer de mama.

Segundo a voluntária Eliane 
Schardong, o Instituto da Mama 
busca sensibilizar a sociedade 
local e regional acerca dos cuida-
dos com a saúde da mama, enfati-
zando a importância da detecção 
precoce do câncer para maiores 
chances de cura. “Sabemos que 
se diagnosticado e tratado cedo, 
o câncer de mama tem 95 % de 
chance de cura. Nosso trabalho 
se baseia principalmente em 
palestras ou bate-papos, onde 
de forma simples, mas esclare-
cedora, repassamos orientações 
e ensinamentos conforme dados 
enviados pelo Imama de Porto 
Alegre (sede do Instituto no RS)”, 
diz Eliane. 

Exames preventivos

Voluntariado

Ao ser questionada sobre como 
o Imama avalia a falta de exames 
preventivos desde o início da pan-
demia e seus reflexos, Eliane afir-
ma que, infelizmente, as pessoas, 
principalmente as mulheres, dei-
xaram de ir fazer seus exames pre-
ventivos, dentre eles a mamogra-
fia. “O ‘fique em casa’ foi seguido 
à risca e as consequências já estão 
surgindo: muitos casos de câncer 
de mama em estágio avançado. 
Preocupante, pois sabemos que 
para cada milímetro que aumenta 
o tamanho do nódulo diminui em 
1% as chances de cura”, lamenta 
a voluntária.

Sobre o Outubro Rosa 2021, 
as voluntárias afirmam que estão 
muito felizes com a repercussão do 
cronograma realizado. “Voltamos a 
realizar palestras e bate-papos tanto 
presenciais como online”, destaca.

Para Eliane, a maior prova de 
que todo trabalho realizado pelo 
Imama não é em vão é quando as 
voluntárias recebem mensagem 
de paciente dizendo: “Muito obri-
gada mesmo! Que Deus continue 
usando vocês na vida de outras 
pessoas! Essa é prova de que nos-
so trabalho vale a pena. Que esta-
mos fazendo a diferença na saúde 
e na vida de muitas pessoas”, fri-
sou a voluntária.

Entre os projetos realizados, 
estão os projetos “Imama na 
Escola” e “Imama nas Empre-
sas”. Em virtude da pandemia 
da Covid-19, em 2020 e no pri-
meiro semestre de 2021, muitas 
atividades não puderam ser rea-
lizadas. Porém, de acordo com 
Eliane, o Imama não deixou de 
confeccionar e distribuir o calen-
dário, decorar a cidade no mês de 
outubro, realizar reuniões e reci-
clagens de forma online. E ainda, 
os meios de comunicação e as re-
des sociais foram muito utiliza-
dos para divulgar a mensagem de 
cuidados com a saúde da mama; 
bem como foram recebidas doa-
ções de cabelos, enviados para a 
confecção de perucas. 

A Unidade Regional do Ima-
ma de Três de Maio tem apoio 
da administração municipal, 
que disponibiliza o espaço físi-
co (sede) e a cedência de uma 
funcionária para realizar o aco-
lhimento, agendamentos e tra-
balhos burocráticos; e também 
conta com o engajamento e auxí-
lio da comunidade. Eliane ainda 
cita a disponibilidade e o amor 

Foram inúmeras as atividades 
realizadas pelo Imama no decor-
rer do mês de outubro. Em Três 
de Maio ocorreram palestras e 
bate-papos em empresas, para 
profissionais da saúde e entida-
des, além de palestras online e 
lives através do Canal “Abre a 
Boca Três de Maio”. No dia 18, 
as voluntárias usaram o espaço 
da Tribuna Livre na Câmara de 
Vereadores. 

 Na programação teve ainda a 
tenda do Afeto Popular, organiza-
da pela Setrem; o Pink Day, onde 
as mulheres são estimuladas a 

Um mês intenso de atividades

do grupo maravilhoso 
de voluntárias e vi-
toriosas dedicadas à 
causa.

Dentre as parcerias 
para o ano de 2021, 
destacam-se a Padaria 
São Francisco (repas-
se de um percentual 
das vendas da Torta 
Imama Três de Maio) 
e OASE (Ordem Au-
xiliadora de Senhoras 
Evangélicas), com a 
confecção e doação 
de almofadas em for-
mato de coração que 
ajudam na reabilitação 
pós-cirurgia. Também o proje-
to “Bolsa Segura”, de iniciativa 
da paciente Lúcia, de Bagé, que 
consiste numa bolsa para carre-
gar o dreno, quando necessário, 
pós-cirurgia e as parcerias com 
Colchões Ortobon – repasse de 
percentual das vendas do mês de 
outubro; pessoas que doam seus 
cabelos, bem como os salões e 
cabelereiros que coletam as me-
chas para serem transformadas 
em perucas; a voluntária Mara 

Gracinda, do Fios de Alegria, de 
Santa Catarina, que confecciona 
as perucas e de Henrique Fritsch, 
pela arte das camisetas.

usar a camiseta rosa do Imana nas 
quarta-feiras e o projeto “Imama 
na Escola”, desenvolvido pelas 
professoras em todas as redes de 
ensino com a orientação do Ima-
ma que culminou com a pintura 
de parte do muro do hospital São 
Vicente de Paulo.  O encerramen-
to do Outubro Rosa, é hoje com 
o “Abraço ao Hospital”, simboli-
zando o “Abraço à Saúde”.

Já na região, foram realizadas 
palestras em São Luiz Gonzaga, 
Santo Angelo, Independência, 
Alégria, São José do Inhacorá, 
entre outras cidades.

Eliane ressalta que nas pales-
tras ministradas pelas vitoriosas e 
voluntárias, sempre é utilizado o 
seguinte tripé: cuidar do que co-
memos; cuidar do que fazemos e 
cuidar do que pensamos. 

“É preciso unir forças e lutar 
para reduzir o número de mortes 
por câncer de mama no Brasil, 
pois diariamente, 50 pessoas mor-
rem no país por causa dessa doen-
ça. Diagnóstico de câncer não é o 
fim. Na maioria dos casos é o iní-
cio de uma nova vida, uma versão 
de si mesma com mais segurança, 
mais amor e liberdade”, finalizou.

As senhoras da  OASE (Ordem 
Auxiliadora de Senhoras Evangélicas),   
tambem são parceiras do Imama. 
Elas confeccionam almofadas em 
formato de coração que ajudam 
na reabilitação pós-cirurgia das 
mulheres 

FOTOS IMAMA/DIVULGAÇÃO
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Cirurgia, tratamento, 
proteger a fertilidade

O câncer de Ana Cláudia foi 
descoberto bem no início. Entre 
o diagnóstico e a cirurgia foram 
apenas 21 dias. A cirurgia foi re-
alizada em Porto Alegre, onde 
também foi feita a biópsia do lin-
fonodo sentinela para verificar se 
havia ramificação do câncer. Foi 
necessário retirar também o linfo-
nodo principal e um secundário da 
axila durante a cirurgia, realizada 
em 13 de janeiro de 2017. Não foi 
necessário fazer mastectomia, que 
é a retirada total da mama. Foi fei-
ta uma mamoplastia redutora bila-
teral, com retirada do nódulo e da 
margem de segurança necessária, 
e feita a reconstituição da mama. 
Na mesma cirurgia, Ana Cláudia 
fez a redução da mama direita, 
para que ambas ficassem do mes-
mo tamanho.

Um mês após a cirurgia, Ana 
Cláudia iniciou o tratamento em 
Santa Rosa, com o oncologista 
Pedro Lourega. Foi um ano de 
sessões de quimioterapia e radio-

OUTUBRO ROSA

‘Hoje, começo o dia agradecendo 
por cada pequeno detalhe’
Após superar o câncer, que descobriu quando tinha apenas 27 anos, 
Ana Cláudia realizou o sonho de ser mãe neste ano

A arquiteta e urbanista Ana Cláudia Fiorim, 32 anos, sempre cuidou bem da saúde e manteve 
seus exames em dia. Em 2016, quando tinha 27 anos, ela percebeu um nódulo na mama esquerda, 

num autoexame durante o banho. Imediatamente foi consultar com um médico. Depois de passar por 
consultas, exames e biópsia, o diagnóstico final de câncer de mama chegou no dia 23 de dezembro de 
2016, depois de cerca de um mês de angústia. “No momento do diagnóstico levei um susto muito gran-
de, a gente perde o chão, na cabeça passam muitas dúvidas e medo. Mas depois desse primeiro momen-
to, parei, respirei fundo, coloquei todos os pensamentos em ordem, ergui a cabeça e encarei a situação. 
Desde o início eu decidi que iria passar por tudo, com bastante tranquilidade e força, para que essa 
fase fosse o mais fácil possível”. 

Ela ressalta a importância de as mulheres conhecerem o próprio corpo e ficarem atentas as mudan-
ças, aos sinais para investigar o quanto antes qualquer mudança que ocorra. “Faça o autoexame e rea-
lize os exames de rotina, o diagnóstico precoce faz muita diferença no tratamento”. Ana Cláudia, mora 
em Três de Maio, é casada com Dênis Eduardo Schapanski e mãe do pequeno João Miguel

terapia. Ela conta que na primeira 
consulta levou uma lista de per-
guntas, pois tinha muitas dúvidas. 
“A primeira que fiz era se eu po-
deria ter filhos. Ele disse que não 
tinha como garantir isso, mas que 
faria o possível”, conta. 

Como forma de proteger a 
fertilidade, durante todo o trata-
mento, Ana Cláudia precisou fazer 
injeções na barriga. “Era uma dor 
terrível, a dor mais forte que eu já 
senti. A enfermeira sempre falava 
que era para eu pensar nos meus fi-
lhos, lembrar que era por um bom 
motivo”, lembra, emocionada. 

Perder o cabelo é 
apenas um detalhe

A arquiteta conta que muitas 
pessoas pensam que a parte mais 
difícil de enfrentar um câncer é a 
perda do cabelo. “Posso afirmar 
que isso é apenas um detalhe. A 
parte mais difícil para mim, foi 
mostrar para as pessoas como eu 
estava forte e decidida o suficien-
te para enfrentar essa doença de 
uma forma leve e tranquila, porque 
passei por muitos olhares e ques-

tionamentos, que poderiam ter me 
deixado para baixo e fraca”, revela.

O papel da família na 
recuperação

Desde o diagnóstico até o final 
do tratamento, Ana Cláudia diz 
que passou por muitos sentimen-
tos, incertezas e medos, “mas com 
o apoio de pessoas queridas você 
enfrenta tudo e percebe o que re-
almente importa. Eu sempre tive 
muita força da minha família, e do 
meu marido Dênis, que foi meu 
grande companheiro, que segurou 
a minha mão com todo o carinho, 
amor e paciência. Posso dizer que 
esse apoio é imprescindível. Sentir 
o carinho e o amor de todos te deixa 
mais forte e confiante para enfren-
tar tudo.”

Mudança na forma 
de ver a vida

Ana Cláudia, revela que pas-
sou a ver a vida com outros olhos. 
“Hoje, começo o dia agradecendo, 
por cada pequeno detalhe, percebi 
como é importante aproveitar to-
das as oportunidades e sempre de-
monstrar para as pessoas próximas 
como elas são especiais”.

Ela explica que o câncer des-
perta muitas questões. “Te faz pres-
tar atenção em cada momento da 
vida, em detalhes que são únicos. 
Eu sempre falo que você precisa 
ver primeiro o lado bom em tudo. 
Por mais difícil que seja a situação, 
ela vem para te ensinar e mostrar 
algo e, a partir daí, você tem mais 

força para enfrentar o lado ruim.” 
Vitoriosa, ela atribui a supera-

ção do câncer a sua força e vontade 
de viver, à maneira como enfrentou 
a doença, a também a todo o apoio 
que recebeu, “e, principalmente, a 
Deus que me deu a oportunidade 
de perceber que eu deveria passar 
por essa doença e ter uma segunda 
chance de recomeçar a vida, o que 
infelizmente para muitas pessoas 
não é assim”.

Hoje, Ana Cláudia segue fa-
zendo acompanhamento periodica-
mente com oncologista, realizando 
todos os exames de rotina.

O sonho realizado  com a 
chegada de João Miguel

Depois de vencer o câncer, 
em 2020, Ana Cláudia e o marido 
Dênis concluiram que era hora de 
ter um filho. Existia o receio de 
que uma gravidez natural não fos-
se possível, devido ao tratamento. 
Para a surpresa do casal, em apenas 
dois meses, Ana Cláudia engravi-
dou. No dia 4 de abril de 2021, João 
Miguel chegou super saudável para 
alegria de todos. “Esse ano eu pude 
conhecer o maior amor de todos, o 
nosso filho, João Miguel, que veio 
para confirmar que tudo vale a pena 
e, como diz uma amiga, ‘Sim, exis-
te vida após o câncer!’” 

Poder amamentar ou não era 
uma dúvida que só se confirmou 
com o nascimento do filho. Como 
era seu sonho, ela buscou auxílio 
profissional e constatou que a ci-
rurgia havia afetado as glângulas 
mamárias, mas aprendeu o proces-

Ana Cláudia só tem a gradecer à família, aos amigos, ao Imama, a Deus. Hoje ela 
comemora cada pequena conquista, e a maior delas: a chegada do João Miguel

so de relactação, onde conseguiu 
complementar a alimentação de 
João Miguel com seu leite, no pri-
meiro mês de vida. 

Família Imama
Ana Cláudia é extremamen-

te  grata ao Imama, que ela chama 
de família. Ela conheceu durante o 
tratamento e se tornou uma volun-
tária. “É um grupo muito especial e 
que desenvolve um trabalho lindo, 
com muita dedicação e amor”, de-
clara.

Conselho para quem 
está na luta contra o 
câncer

“Eu sei que não é fácil, que nada 
na vida acontece para todos da mes-
ma forma, mas o primeiro conselho 
que dou, é o que adotei para mim. 
Você não pode escolher passar 
ou não por isso, mas a decisão de 
como passar e enfrentar tudo, essa 
é só sua. Eu escolhi passar tudo de 
cabeça erguida, com um sorriso no 
rosto e o coração cheio de fé, espe-
rança e vida. Essa pequena decisão 
faz toda a diferença. É o que te mo-
tiva a passar cada fase, a perceber 
a importância de uma alimentação 
boa e saudável, que praticar uma 
atividade física ajuda muito e que 
a garrafinha de água precisa estar 
sempre contigo. Então, o que eu 
posso dizer é, escolha viver essa 
fase, logo ela passa, ficam as lem-
branças, vivências e renasce uma 
pessoa muito mais forte e cheia de 
vida. Se cuide! Se conheça! Se to-
que! Prevenção é vida!”

ARQUIVO DE FAMÍLIA


