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OUTUBRO ROSA 
A prevenção é o melhor caminho 

O que é câncer de mama?
Câncer de mama é o tipo de câncer mais  comum entre 
as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer 
de pele não melanoma. O câncer de mama responde, 
atualmente, por cerca de 28% dos  casos novos de 
câncer em mulheres. O câncer de mama também 
acomete homens, porém é raro,  representando menos 
de 1% do total de casos da doença.  Relativamente 
raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua 
 incidência cresce progressivamente, especialmente 
após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua 
 incidência tanto nos países  desenvolvidos quanto nos 
em  desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer 
de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros, 
não. Para o ano de 2018, foram estimados 59.700 
novos casos de câncer de mama no Brasil. 
Quais sintomas do câncer de mama?
O sintoma mais comum de câncer de mama é o 
aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e 
irregular, mas há tumores que são de consistência 
branda, globosos e bem definidos. Outros sinais de 
câncer de mama são:
• Edema cutâneo (na pele), semelhante à casca de laranja;
• Retração da pele da mama;
• Dor (ocasionalmente);
• Inversão do mamilo;
• Vermelhidão na mama;
• Descamação ou ulceração do mamilo;
• Secreção papilar, especialmente quando é unilateral 
e espontânea.
A secreção associada ao câncer geralmente é 
 transparente, podendo ser rosada ou avermelhada.
Esses sinais e sintomas devem sempre ser 
 investigados, porém podem estar relacionados a 
doenças benignas da mama.
A postura atenta das mulheres em relação à saúde 
das mamas, que significa conhecer o que é normal 
em seu corpo e quais as alterações consideradas 
 suspeitas de câncer de mama, é fundamental para a 
detecção precoce dessa doença.

Como prevenir o câncer de mama?
A prevenção do câncer de mama não é totalmente 
 possível em função da multiplicidade de fatores 
 relacionados ao surgimento da doença e ao fato de 
vários deles não serem modificáveis. De modo geral, 
a prevenção baseia-se no controle dos fatores de risco 
e no estímulo aos fatores protetores, especificamente 
aqueles considerados modificáveis.
Os principais fatores de risco comportamentais 
 relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama 
são: excesso de peso corporal, falta de atividade física 
e consumo de bebidas alcoólicas.
Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e 
 atividade física é possível reduzir em até 28% o risco 
de a mulher desenvolver câncer de mama. Controlar 
o peso corporal e evitar a obesidade, por meio da 
 alimentação saudável e da prática regular de  exercícios 
físicos, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são 
 recomendações básicas para prevenir o câncer de 
mama. A amamentação também é considerada um fator 
protetor.

Fonte: http://saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer-de-mama

Ginecologia (Fujin-ka)
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Centro de 
Diagnóstico por imagem 

Equipamentos de última geração

- Tomografia
- Ultrassonografia
- Radiologia
- Endoscopia
- Colonoscopia
- Ecodopplercardiograma 

                Tel.: (11) 2197-2400 | 2197-2433

Para melhor atender nossos beneficiários, o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital SBC 
agora está equipado com as mais recentes tecnologias de forma a obter os resultados mais precisos 
possíveis para o melhor diagnóstico dos profissionais médicos.

TODAS AS ESCOLHAS FEITAS AO LONGO DE SUA EXISTÊNCIA SERVIRAM 
PARA MINIMIZAR SOFRIMENTOS. 
SUAS ESCOLHAS SEMPRE SERVIRÃO DE INSPIRAÇÃO A TODOS.
A CREDIBILIDADE E DEDICAÇÃO DO SEU TRABALHO É O MOTIVO DA 
NOSSA GRATIDÃO!
PARABÉNS PELA SUA PROFISSÃO.

Dia do Médico
18 de outubro



ESPAÇO SBC

Senhores Associados,
O Núcleo de Práticas Integrativas e  Complementares 
da SBC está a sua inteira disposição e oferece 
práticas integrativas em Lian gong, Meditação, 
 Percussões e Auto-massagem e também práti-
cas complementares em Equilíbrio e Movimento e 
 Pilates.
Tais práticas baseiam-se numa abordagem de 
 cuidado integral do ser humano, a OMS   (Organização 
Mundial de Saúde), preconiza como PICs  (Práticas 
Integrativas e Complementares) os sistemas que 
envolvem abordagens que procuram estimular os 
mecanismos naturais de prevenção de agravos e  recuperação da saúde por meio de saberes de ampla 
utilização comprovada mundialmente, com  ênfase na escuta acolhedora, desenvolvimento do vínculo 
terapêutico e na integração do ser  humano com o meio ambiente e a sociedade. Visão ampliada do 
processo saúde-doença , promoção do cuidado humano, especialmente o auto-cuidado.
Estimulamos o auto-conhecimento, a prática regular de atividades físicas e de auto-cuidado que 
 promovam o bem viver, equilibrando o espírito, mente, emocional e corpo físico.
Participe voce também desta corrente do Bem, pratique Saúde!
Venha conhecer nossas atividades, agende sua consulta e experimente.
Agendamento com a dra. Regina Satico Omati pelo telefone (11) 2197-2400.
Informações e uso do Espaço SBC (Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC) pelo 
telefone (11) 2197-2458 (Bete) e  (11) 98721-3102 com Cristina e Equipe.
As triagens e práticas orientadas pela dra. Regina serão acolhidas e conduzidas por Cristina e Equipe.
Dias disponíveis:  09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de outubro de  2019
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

Feirinha ADESC
09 Outubro         • ADESC 

 

ありがとうございました

www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc

Curta nossas páginas AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em 

Setembro 2019



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

Proteja quem mais precisa de 
proteção... Seus filhos e netos!
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Planos de Saúde voltados a crianças a  partir 
de 6 anos devidamente matriculados no Ensino 

 Fundamental ao Universitário. 
Consulte-nos para saber mais. 

- Faça uma simulação e contrate pelo link -

Entre em Contato:

11  2197-2494 
sbc@saudesbc.com.br

* Valor referente ao SAÚDE ADESÃO HOSPITALAR - 0 a 18 anos

Planos  a partir de :

 R$ 66,76* 

A REDE CREDENCIADA de prestadores está disponível no site da SBC Saúde (www.sbcsaude.com.br), 
 clicando em “Rede  Credenciada”, depois em “Guia Médico”. No campo “Produto”, selecionar o plano descrito 
na carteirinha do seu plano de saúde, escolher uma cidade e clicar em “Localizar”. Podem ser inseridos  outros 
filtros, como a especialidade que procura ou algum prestador específico. 

Lembramos que os serviços credenciados, especialmente os que realizam exames  laboratoriais,  atendem a diversos  planos de saúde e 
a  atualização de serviços é constante.  Portanto, caso tenha dúvida se o  prestador ou  unidade de atendimento  atende ao seu plano de 
saúde, entre em contato com a Central de Guias da SBC Saúde.
ATENÇÃO: Os planos de saúde possuem coberturas diferentes de acordo com a data de  contratação. Verifique sempre a relação de 
prestadores que atendem o seu plano no site da SBC Saúde: www.sbcsaude.com.br, na aba “Rede Credenciada” e depois em “Guia 
Médico”.

Beneficiários SBC podem  comprar 
 medicamentos genéricos tarjados com até 
35% de desconto na Rede Raia/Drogasil. 

O desconto é válido até 25/10/2019.


