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               Na próxima página iremos ver as perguntas mais frequentes no OUTUBRO ROSA. 

 

 

 

JORNAL DZ 
 

O Outubro Rosa é uma 
iniciativa do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), com apoio 
do Ministério da Saúde. A 
ação tem por objetivo 
conscientizar sobre riscos e 
benefícios dos exames 
preventivos de rotina. Com o 
tema “Cada corpo tem uma 
história. O cuidado com as 
mamas faz parte dela”. 
 
 
 
“ Prevenir é um ato de amor 
com você, com seu corpo e 

com todos que te amam.” 

 

 
Imagem By Estagiária Paola 

D´Alessandri 

https://www.inca.gov.br/
https://www.inca.gov.br/
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Outubro Rosa - Perguntas frequentes 

Quando se fala sobre câncer de mama, muitas dúvidas aparecem. 

O que não pode ocorrer é não tentar esclarecê-las. Por isso, 

abaixo  você encontra algumas perguntas que podem 

corresponder às suas dúvidas. Confira as questões e, se 

necessário, se aprofunde na busca de novos conhecimentos. 
 
1. Quais as causas do câncer de mama? 

As possíveis causas do câncer de mama são o 

envelhecimento, menarca precoce, menopausa tardia, ter filho em 

idade avançada ou não tê-lo, não amamentação, reposição 

hormonal, consumo excessivo de bebida alcoólica, obesidade na 

pós-menopausa, sedentarismo e fatores hereditários. Vale 

ressaltar que existem muitos casos em que não há causa 

específica. 

 

2. Quais os tipos mais comuns de câncer de mama? 
Os tipos mais comuns são: Carcinoma ductal invasivo, Carcinoma lobular invasivo, Carcinoma ductal in situ (CDIS), 

Carcinoma lobular in situ (CLIS), Câncer de mama inflamatório, Câncer de mama no homem, Doença de Paget e 

Câncer de mama recidivado e metastático. 

 

3. Quais os sintomas? 
Os sintomas são vários, dentre eles podemos destacar: nódulos indolores, aparecimento de edemas parecido com 

casca de laranja, irritação ou irregularidades na pele, dor, inversão ou descamação no mamilo, saída de secreção pelo 

bico do seio, além de nódulos palpáveis na axila. 

 

4. Quando é necessário fazer a mamografia? 
A mamografia é um raio x que detecta as alterações que a mama pode ter. Ele é recomendado pelos médicos a partir 

dos 40 anos. No entanto, se existe algum caso de câncer de mama no histórico familiar é necessário que este exame 

comece a ser feito antes, aos 25 anos, e se surgir algum um nódulo ou outro sinal suspeito também é sinal para se 

antecipar esse tipo de exame. 

 

5. O câncer de mama pode se desenvolver em jovens? 
Sim. O número de casos têm aumentado, mas não é possível identificar as causas. O que se tem observado é que 

existe uma associação entre câncer de mama, idade precoce da menarca e maior índice de massa corporal e gordura 

corporal, dentre outros fatores, o histórico de câncer de mama na família. Por isso, é preciso atenção para perceber 

alterações na aparência e forma das mamas. 

 

6. Quem procurar ao perceber alteração mamária? 
Ao perceber alterações, procure um ginecologista ou um mastologista. Leve para a consulta as últimas mamografias 

que tiver realizado. Esta consulta deve ocorrer dentro de, no máximo, uma a duas semanas.  

 

 

 
“ Mulher de estilo se toca, faz exames clínicos e mamografia para detectar precocemente o Câncer de Mama, 

obtendo, assim, maior probabilidade de cura. 

Participe sempre da campanha contra o Câncer de Mama.” 
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Você sabe fazer o seu autoexame corretamente ? 

Autoexame de mama deve começar cedo e é ótima forma de prevenção. 
 

Toda mulher com cerca de 20 anos já pode começar a fazer o autoexame em casa. O importante é 

perceber se a mama já está formada. Caso contrário, não há necessidade. “O ideal é que ele seja feito 

uma vez ao mês longe do período ovulatório, pois os seios costumam a ficar mais inchados”. Veja abaixo 

o passo a passo para um autoexame correto. 

 

 

 
 

“Para o corpo doente é necessário o médico, / para a alma, o amigo: / a palavra afectuosa 

sabe curar a dor.” Seja o amigo, seja a luz para quem precisa. 
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Gestão de Tempo 
 

 

 

VOCÊ sabe gerir seu TEMPO? 

 
Gestão do tempo O tempo é algo que passa continuamente 

e que precisa ser aproveitado. O professor Leandro Karnnal 

em uma de suas inumeras palestras, frisa a importância de 

um bom gerenciamento do tempo das atividades que estão 

sendo feitas, com o intuito de melhor aproveitá-las. Um dos 

erros no uso do tempo é que tentamos fazer tudo ao mesmo 

tempo e não conseguimos nos concentrar em nada. A 

primeira estratégia de gestão do tempo é estar onde você 

está, juntando corpo e consciência, deixando de viver pensando no momento seguinte.  

 

“O tempo é a unica coisa que não pode ser reposta. O tempo não pode ser recuperado”                          

Leandro Karnal 

 

 

Vamos falar um pouco desse tema que é um desafio para todos ,seja na vida pessoal ou no ambiente 

empresarial.Gerenciar o tempo não se trata de programar cada detalhe, mas sim adquirir controle e inteligência 

emocional sobre seu tempo disponível. Quem administra o tempo, aumenta sua produtividade. Veja a seguir como 

administrar melhor o seu tempo!  

 

Você sabe o que te tira o Tempo? Atualmente, muitos são os ladrões da nossa atenção: redes sociais, Telefone celular 

e o maior de todos os ladrões o Whatsapp e-mails sem fim e, não bastassem todas essas distrações tecnológicas, ainda 

existem as muitas interrupções no trabalho, como os telefonemas e até colegas solicitando nossa atenção.Isso gera uma 

perda de tempo irreparável ao longo das nossas horas, dias e semanas. E de tempos em tempos nos perguntamos: “Por 

que não consegui cumprir com minhas tarefas, se não parei de trabalhar nem um minuto?”Isso pode gerar frustração, 

cansaço e até serviço indo para casa com você no final do dia. E isso apenas reforça a ideia de que você não tem 

uma gestão do tempo no trabalho.  
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 O que faz você perder seu tempo? 

No ambiente profissional, a produtividade é medida pelos 

resultados que cada colaborador gera para sua organização. Os 

desperdícios de tempo podem ser divididos em duas origens: 

autogerados e gerados pelo ambiente. Quantos e-mails sem 

importância você têm recebido? Quantas mensagens respondeu 

pelo Whatsapp? Esses são desperdícios típicos da atualidade.       

Os desperdícios autogerados são mais fáceis de serem eliminados 

e basta um pouco de atenção para notá-los:  

 

Desorganização Como está o seu local de trabalho? Ele é funcional e permite que você encontre tudo o 

que precisa facilmente? 

Procrastinação O quanto você adia suas ações? Isso é algo comum, porém torna-se um problema 

quando impede o funcionamento normal de suas ações. 

Incapacidade de dizer não Dizer sim para tudo pode gerar atividades em excesso e lhe deixar 

sobrecarregado. A sobrecarga de trabalho gera maior cansaço e por consequência, menor produtividade; 

Ladrões de tempo Quanto tempo você passa olhando e-mails, mensagens instantâneas e redes sociais? 

Hoje em dia é muito fácil se distrair e passar horas fazendo isso. 

 

Como fazer a gestão do tempo? 

Já para o dia a dia, vamos dar aqui algumas dicas de como fazer 

a gestão de tempo no trabalho ou mesmo na sua via cotidiana 

para obter os resultados desejados, e ainda haja tempo para você 

descansar, fazer uma academia ou ainda, se precisar, partir para 

outras tarefas. Assim sendo, aqui vão algumas sugestões de como 

administrar o tempo: 

 
1. Diminua as distrações Para ter uma melhor organização 

pessoal e gestão do tempo, diminua o tempo perdido com as distrações como Whats app, redes sociais e até a leitura 

indiscriminada dos e-mails durante o dia inteiro.Uma dica é desabilitar as notificações de mensagens do celular e 

alertas de e-mails, e reservar um ou dois momentos no seu dia para checagem de mensagens, e-mails ou mídias 

sociais. Se você for um “viciado” no celular, sugiro se esforçar um pouco e mudar esse hábito, que além de 

prejudicar a sua organização do tempo, afeta também a sua saúde. 

2. Planejamento e Revisão semanal Para começar a semana de forma planejada, com melhor gestão de tempo e 

produtividade, tenha um momento semanal para fazer um planejamento de suas atividades da semana, analisar suas 

pendências, seus projetos pessoais e até profissionais engavetados.Esse planejamento semanal poderá ser 

modificado, se necessário, com o decorrer da semana. Eu, particularmente, gosto de fazer no domingo à noite – na 

hora do “Fantástico” – 30 ou 40 minutos são o suficiente para ter uma boa administração de tempo. 

3. Faça uma agenda Tenha uma agenda. É preciso ter uma agenda na qual você consiga enxergar os compromissos 

do dia, da semana e até os mensais.Use uma agenda de papel ou eletrônica, ou até uma planilha de gestão do 

tempo, para organizar melhor suas tarefas e o prazo que têm para concluí-las.Existem várias ferramentas que vão 

ajudá-lo nisso. Eu particularmente utilizo a agenda do Google, sincronizada com o meu celular. Então, onde estou dá 

para saber rapidamente tudo o que tenho programado até o ano que vem, dos compromissos que já tenho 

agendado.Mais uma coisa: revise essa agenda todo dia no início da manhã ou no final do dia anterior (preferível) já 

veja sua programação do dia que está por vir. 

4. Tire as pendências da cabeça Anote as pendências, para não ficar perdendo tempo pensando nelas - o que 

atrapalha muito a sua produtividade - e escolha um momento para resolvê-las. Essas “pendências” ficam ocupando 

um espaço importante do cérebro, cansa a cabeça e consome uma energia danada.Só para você fazer um 
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paralelo, é como o celular procurando sinal de wi-fi o tempo todo que ele está ligado. Isso consome uma bateria 

danada, não é mesmo?Para fazer isso – tirar as pendências da cabeça - você pode utilizar uma agenda de papel, o 

celular, criar um grupo no Whatsapp só com você ou ainda, um aplicativo – eu utilizo por exemplo o “To do ist”, 

mas existem vários outros aplicativos. 

5. Faça agora e não deixe para amanhã Quando surgir uma tarefa que vai levar um tempo curto – como passar um 

e-mail urgente--, faça naquela hora e já resolva a questão. Isso se chama “não procrastinar”. Se for tomar um tempo 

longo, planeje. Veja quanto tempo será necessário e planeje dias ou blocos de tempo para resolver a questão. Assim 

você consegue a otimização do tempo!Não deixe para depois, porque senão isso poderá virar mais um item da lista 

de coisas urgentes que você ainda não fez. 

6. Tenha foco Não faça várias coisas ao mesmo tempo, comece e complete tarefa a tarefa. Um estudo do Instituto 

de Psiquiatria da Universidade de Londres comprovou que o estado multitarefa pode reduzir até 40% da 

produtividade.É aquela mesma história do “dirigir” e atender o celular, a atenção fica dividida e alguma parte do que 

está sendo executado sai perdendo nisso. Neste caso, a atenção no trânsito – que certamente que é o que merece uma 

prioridade nesse momento - é prejudicada.Ou seja, por mais que exista uma ilusão do cérebro que você está fazendo 

muitas coisas ao mesmo tempo, saiba que vai acabar levando muito mais tempo para completar cada tarefa, do que se 

tivesse fazendo uma a uma isoladamente. 

7. Saiba priorizar Analise suas tarefas do dia e siga o seu planejamento. Além disso, considere as prioridades: saiba 

diferenciar o que é urgente e importante, importante e não urgente, e veja se não está classificando algo como 

“urgente e não importante” e sair correndo ou colocando foco em algo que não deveria.Estudos mostram que a 

maioria das pessoas dedicam a maior parte do seu tempo no que é “Importante e Urgente” o chamado  “Fire 

Fighting” – ou seja, vive apagando incêndio. Para uma boa gestão de tempo e produtividade, o ideal seria dedicar 

cerca de 70% naquilo que for “Importante e Não urgente”. Sinal de Planejamento, organização, produtividade e 

eficiência. 

8. Seja gestor do próprio tempo Cuidados com os pedidos de atenção de “1 minutinho” de outras pessoas! Esses 

pedidos são verdadeiras ciladas para a gestão do tempo e organização do trabalho.Esse prazo nunca é real, e pode 

levar 30 ou 40 preciosos minutos do tempo que você já não tinha. Organize essa conversa, olhe para a sua agenda e 

veja onde você tem uma brecha, que não vai atrapalhar o seu planejamento. 

                                                                                                                                                        

CANTINHO DO LEITOR 

 

“ Gostaria que fosse falado um pouco sobre meditação e seus benefícios até 

mesmo no câncer de mama” Clebia – Visual Merchandising. 

 

 

 

 

 

“Gostaria de Sugestões de Livros Voltados para desenvolvimento emocional” 

Nayara – Produtora de Moda  
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Meditação e sua importância 

Fala-se muito, hoje, nos 

benefícios da meditação.  Se 

você fizer uma rápida pesquisa, 

verá que se demonstrou 

cientificamente que a 

meditação ajuda na melhora do 

estresse, ansiedade, depressão, 

déficit de atenção, só para citar 

alguns pontos. Um estudo de 

2012 mostra como a meditação 

ajuda na inteligência, foco e no 

manejo de emoções positivas e 

negativas, sendo que as 

psicoterapias que incorporam 

práticas de mindfulness e 

meditação apresentam resultados ainda melhores do que a meditação sozinha (Eberth & Sedlmeier, 2012).  

A palavra meditação vem do latim meditare, que significa voltar-se para o centro, ou seja, desligar-se do 

mundo exterior e voltar a atenção para dentro de si. Diversas pesquisas nos últimos 40 anos mostraram que, 

após 20 minutos de meditação, o corpo apresenta mudanças físicas e bioquímicas significantes, que duram 

muitas horas depois do término da prática. 

O número de batimentos cardíacos diminui, a respiração fica mais lenta, o corpo consome menos oxigênio, 

os músculos relaxam e a pressão sanguínea cai. O metabolismo também desacelera, modificando assim as 

atividades hormonais, assim como as ondas elétricas cerebrais. 

Redução do estresse e da ansiedade 

O estresse e a ansiedade são reações naturais do nosso corpo quando enfrentamos situações difíceis ou desafiadoras. 

Porém, quando esses sentimentos são intensos e persistentes, podem causar diversos problemas de saúde física e 

mental. 

Foi comprovado que a meditação auxilia na redução dos níveis de adrenalina e de cortisol — hormônios 

relacionados a transtornos ansiosos e estresse — e no aumento da produção de endorfina, dopamina e 

serotonina — neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar e felicidade. 

Aumento da atenção e da memória 

No momento da meditação, o cérebro sofre algumas alterações estruturais, com o aumento da densidade da massa 

cinzenta no hipocampo — área relacionada à aprendizagem e à formação e ao armazenamento das memórias — e no 

córtex pré-frontal — responsável por atenção, raciocínio e lógica. Com isso, observou-se uma melhora considerável 

dessas funções em pessoas que meditam regularmente. Essa descoberta mostra que essa prática milenar traz não 

só sensação de paz e relaxamento como também benefícios cognitivos e psicológicos. 

http://vidaboa.net/2013/04/02/meditacao-da-respiracao/
https://blog.incensofenix.com.br/bem-estar/como-diminuir-o-estresse-confira-4-dicas-incriveis/
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Melhora na qualidade do sono 

Quem tem problemas para dormir também pode se beneficiar da prática da meditação. As técnicas de respiração e 

concentração ajudam o corpo e a mente a relaxar por completo, afastando o excesso de pensamentos e as 

preocupações da rotina. 

A meditação tem sido muito usada como tratamento alternativo em casos de insônia, ajudando a reduzir ou 

eliminar o uso de medicamentos, que podem causar dependência ou ter efeitos colaterais adversos. 

Fortalecimento do sistema imunológico 

Outra descoberta interessante está relacionada à influência da meditação no fortalecimento da imunidade. Durante a 

prática, as áreas cerebrais ligadas aos pensamentos positivos são estimuladas e ativadas, promovendo bem-

estar psicológico. Esse estado de satisfação plena também intensifica a atividade da telomerase — enzima que atua 

na manutenção das células do sistema imunológico. Com isso, o organismo se fortalece e aumenta a produção de 

anticorpos, ficando menos suscetível ao desenvolvimento de doenças. 

Meditação para pacientes com câncer de mama 

Pesquisadores descobriram que a meditação ou a participação em grupos de apoio a pacientes com câncer de mama 

tem benefícios no nível celular. Segundo pesquisa do Departamento de Oncologia da Universidade de Calgary, no 

Canadá, os telômeros, complexos de proteína dos cromossomos, são maiores em pessoas que praticam meditação ou 

participam de grupos de apoio. Em pessoas que não fazem qualquer intervenção do tipo, os telômeros são mais 

curtos. 

Telômeros mais curtos estão associados a diferentes estágios do câncer, como o envelhecimento celular. Já telômeros 

maiores protegem o corpo contra a doença. A pesquisa foi realizada ao longo de três meses e avaliou 88 mulheres 

que já haviam completado o tratamento contra o câncer de mama. Parte do grupo participou de sessões de terapia em 

grupo semanais e aulas de yoga. Elas foram orientadas ainda a praticar meditação em casa, por pelo menos 45 

minutos, todos os dias. 

Dicas de Livros para desenvolvimento emocional 

 

https://blog.incensofenix.com.br/bem-estar/como-ter-mais-qualidade-de-vida-e-bem-estar-descubra-aqui/
https://blog.incensofenix.com.br/bem-estar/como-ter-mais-qualidade-de-vida-e-bem-estar-descubra-aqui/
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Uma Pitada de reflexão e humor 

Quem somos? 

Vesti-me de mendigo e sai visitando reinos. Cheguei a um 

reino muito rico e logo me sentei no trono real. Um grupo de 

conselheiros, vendo-me assim, com ar tão prepotente, resolveu 

me interpelar: 

– Você é um príncipe? 

– Não. Estou acima disso. – respondi com firmeza e calma. 

– Então você é um sultão? – perguntou-me outro dos conselheiros. 

– Estou acima disso, ora! – respondi com mais ênfase. 

Ah, então você é um rei? – insistiu outro. 

– Estou acima disso! – dei a mesma resposta. 

Quando já estavam cansados de tantas negativas, um dos conselheiros atreveu-se a me 

perguntar: 

– Você por acaso é Deus? 

– Também estou acima disso! 

Todos se entreolharam, mas o curioso conselheiro continuou: 

– Mas, o que está dizendo?! Acima de Deus não há nada! 

– Pois é justamente isso que sou! – exclamei, fechando a questão. 
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