
12

Expediente

Informativo da Associação Gaúcha de Economiários Aposen-
tados

Rua dos Andradas, 943, 12º andar  - Porto Alegre /RS  CEP:90 020-
005 - Fone/fax: (51)3228 8770 - e-mail:agea@agea.org.br

home page: www.agea.org.br
Atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h

Jornalista Responsável: Susana Tomaz (DRT-8600)
Impressão e Fotolitos: PONTOCOM

Tiragem: 2.700 exemplares

AGEA Biênio 2005 a 2007
Presidente          Diretor Financeiro
Antonio Carlos Mariani Mansur           Newton Pardelhas de Barcellos
1º Vice-presidente          Diretor Administrativo
Antoci Neto de Almeida            Milton José da Silva
2º Vice-presidente          Diretor de Relações Associativas
Sergio Atair dos Santos           Raymundo Pinheiro da Silva (in memorian)
Diretor Cultural -
 Alcio Cancello Faria
Pres. do Cons. Deliberativo: Alcio Cancello Faria
Pres. do Cons. Fiscal: Renato dos Santos Dias
Diretores Representantes do Interior: Caxias do Sul: Jorge Pacheco;  Passo Fundo:
Nelso Dalbosco/Camilo Puhl; Santa Maria:  Milton Machado; Pelotas: Mário Nunes
da Silva/Mário Luiz L.S. Silva; Bento Gonçalves: Vital João Tres; Tramandaí: João
Vicente Lourenz Duarte; Rosário: Aníbal Alves Girard; Santo Ângelo: Renato José
Konzen; Lajeado: Silvano José Reiter; Novo Hamburgo:Astor Albino Einsfeldd.

Diretora de Integração:
Dora Lúcia Neuberger

Câncer de Mama não é só umCâncer de Mama não é só umCâncer de Mama não é só umCâncer de Mama não é só umCâncer de Mama não é só um
problema das mulheresproblema das mulheresproblema das mulheresproblema das mulheresproblema das mulheres

Já foi o tempo em que o câncer
de mama era visto
como um problema

exclusivo das mulhe-
res. Hoje, além de

envolver toda a famí-
lia em casos de diag-
nóstico positivo, já

está mais divulgada a
informação das

situações de doenças
nos homens.

Conforme as
orientadoras voluntárias
do Instituto da Mama do RS, Irene
C. Mendoza  e Ana R. Nunes, que
conversaram com os associados da
AGEA, no dia 17 de agosto, embo-
ra a incidência do câncer de mama
ainda seja maior  nas mulheres, nos
homens ele é mais perigoso.  No ho-
mem, em função da mama ter me-
nos gordura do que a feminina,
quando a celula maligna se espalha
atinge com maior facilidade os ór-
gãos, como o pulmão por exemplo.
Daí a importância de um diagnósti-
co precoce tanto nos homens, como
nas mulheres.

O câncer de mama geralmente
começa dentro do ducto, onde é
mais fácil de ser retirado e nessa fase
normalmente apresenta um índice de
cura que pode chegar a 95%. Por
isso, as orientadoras destacaram a
importância da busca de um diag-
nóstico aos primeiros sinais da do-

ença.
Sinais de Alerta

dor na mama ou nas axilas;
surgimento de nódulos;
saída espontânea de secreção

pelo mamilo;
alterações na forma e no tama-

nho da mama;
alteração na pele da mama,

como retração, aquecimento, mudan-
ça de cor e ardência;

alterações no mamilo como co-
ceira, dor e retração;

Faça o auto-exame
O auto exame das mamas é uma das
três formas de detectar precoce-
mente o câncer de mama, mas não
esqueça que ele é apenas o primei-
ro passo para o diagnóstico do cân-
cer. Além dele, é importante fazer
anualmente o exame clínico e a
mamografia.
Como uma forma de diagnóstico,
de cuidados e de conhecimento, o
auto-exame deve ser realizado uma
vez ao mês . Mulheres que mens-
truam, devem fazer o exame no 5°
dia após o início da menstruação.
Já as que não menstruam e os ho-
mens devem escolher um dia do mês
para examinar-se.

Seja voluntário no
IMAMA

O Instituto da Mama do RS traba-
lha na educação, conscientização e
apoio  às pessoas com câncer e fa-
miliares. O trabalho é feito por vo-
luntários que atuam na forma de
oficinas de conscientização na co-
munidade, nas escolas, nos hospi-
tais. Além disso, o IMAMA oferece
programas na área de reabilitação,
como grupo de ajuda para as mu-
lheres, visitação a pacientes, Banco
de Horas de Psicanálise e de Fisio-
terapia, banco de perucas e exames
próteses com desconto.
Para atuar como voluntário entre em
contato pelo telefone (51) 3264-
3000 ou pelo e-mail:
i n s t i t u t o d a m a m a -
rs@institutodamama.org.br.


