
Outubro Rosa
O Movimento Outubro Rosa visa informar a população sobre a gra-
vidade do câncer de mama, e ressaltar a importância do diagnóstico 
precoce para a redução da mortalidade.
Desde 2009, a Amor e União Contra o Câncer – AMUCC, organização 
da sociedade civil, sem fins lucrativos, realiza uma intensa programa-
ção para chamar a atenção da sociedade sobre o tema, pois o câncer 
não espera.

O que é? É uma doença causada pelo crescimento e multi-
plicação anormal das células do tecido mamário. Esse processo, sem 
nenhum controle, leva à formação de um tumor maligno.

Câncer de mama. 

Quando ocorre metástase? Ocorre quando as 
células malignas entram na corrente sanguínea ou nos vasos linfáti-
cos do corpo, se espalham para outros tecidos e órgãos e começam a 
crescer formando novos tumores.

Há vários tipos de câncer de mama! 
Existem diferentes categorias de câncer de mama e o tratamento 
mais adequado varia, e deve ser decidido pelo médico após a ava-
liação.

 População informada para os sinais e sintomas do câncer de  
 mama;

 Cumprimento da Lei dos 60 Dias;

 Rapidez no acesso ao diagnóstico e ao tratamento;

 Acesso às tecnologias de ponta no tratamento do câncer de  
 mama metastático;

 Qualidade nos exames de diagnóstico.

É importante que a família, amigos e profissionais de saúde, estejam 
preparados para oferecer apoio.

O câncer não afeta  
somente o paciente, mas 
todos à sua volta.

Alvos do Outubro Rosa
Confira a programação do Outubro Rosa no site: 

www.amucc.org.br

Você pode contribuir: Banco do Brasil
Agência 5201-9 | Conta Corrente 18622-8

Avenida Hercílio Luz 639 - Ed. Alpha Centauri
11º andar - sala 1111 - Centro - Florianópolis - SC

Fone: +55 (48) 3025 7185

Conectando e empoderando pessoas para vencer o cancer
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Hábitos saudáveis  
aliados contra o câncer:

Para vencer o câncer  
é necessário:

A luta contra o câncer de mama 
não pode parar!

 Eliminar o cigarro;

 Evitar o consumo de bebidas alcóolicas;

 Manter uma dieta equilibrada;

 Diminuir o sal, o açúcar e as gorduras;

 Evitar alimentos ultraprocessados;

 Praticar exercícios físicos regularmente;

 Controlar o peso;

 Fazer exames periodicamente.

 Diagnóstico precoce;

 Paciente bem informado;

 Rapidez no acesso ao tratamento e com continuidade;

 Qualidade em todas as etapas;

 Acesso à medicação e às tecnologias de ponta.

 Tratamento igualitário para câncer metastático.
TEMOS  

PRESSA,
DIAGNÓSTICO 

JÁ!
O câncer de mama tem 95% de chance de cura 

quando diagnosticado cedo.

Saiba Mais!
	 A	mamografia,	no	SUS,	a	partir	dos	40	anos,	 
	 é	garantida	pela	Lei	11.664/2008.

 Todo o paciente com câncer tem direito a iniciar  
	 o	tratamento	gratuitamente	no	SUS	até	60	dias,	 
	 contados	a	partir	do	diagnóstico	–	Lei	12.732/2012.

	 A	Notificação	Compulsória	do	Câncer	agora	é	lei!	 
	 Lei	13.685/2018.

	 Segundo	o	INCA,	o	tumor	do	colo	do	útero	é	o	 
	 terceiro,	atrás	do	câncer	de	mama	e	do	colorretal.

 O câncer de mama é o de maior incidência com  
	 previsão	de	57.000	novos	casos	para	2018.

	 Lutamos	pela	aprovação	do	PL	275/2015	que	 
	 estabelece	prazo	de	30	dias	para	exames	de	 
 diagnóstico de câncer.

 O paciente pode se envolver ativamente com o próprio diagnóstico e 
tratamento, tirando dúvidas, conhecendo e exigindo os seus direitos e 
participando das decisões. A voz do paciente é importante e deve ser ouvida.

 Faça o exame clínico anual das mamas. Os profissionais da área 
examinam possíveis alterações e, caso necessário, encaminham a paciente 
para realizar consultas e exames especializados, como a mamografia e o 
ultrasom. 

 A realização periódica do exame Papanicolau  permite o diagnóstico 
precoce e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero.

 Procure seu Centro de Saúde ou seu médico.

 Exames regulares são a melhor maneira de permanecer saudável.

 Mostre os resultados ao seu médico.

Conhecer seu corpo é importante.

Mais importante ainda é o exame realizado pelo 
profissional de saúde e a mamografia.
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