AS 7 RECOMENDAÇÕES DO INCA
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Toda mulher
tenha amplo acesso
à informação com
base científica e de fácil
compreensão sobre o
câncer de mama.

Toda mulher
fique alerta para
os primeiros sinais e
sintomas do câncer
de mama e procure
avaliação médica.

PAPEL DO INCA O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão do Ministério

da Saúde responsável por coordenar ações integradas para a
prevenção e o controle do câncer no Brasil. Atua nas áreas de
pesquisa, ensino, assistência, prevenção e vigilância do câncer e
gestão da rede de atenção oncológica.

RECOMENDAÇÕES DO INCA
O APOIO DO CRECI O Creci-RJ apoia e incentiva as ações em favor da conscientização

3

Toda
mulher com
nódulo palpável na
mama
e outras alterações
suspeitas
tenha direito a receber
diagnóstico no prazo
máximo de 60 dias.

4
Toda mulher de
50 a 69 anos faça
mamografia a cada
dois anos.

sobre a luta contra o câncer de mama. Todos nós juntos, somos mais
fortes.
Corretoras de imóveis, cidadãs e mulheres acima de tudo, tem todo
o nosso apoio. Fiquem ligadas que durante o mês de Outubro o
Creci-RJ realizará envios de informações e eventos sobre o tema.

SISTEMA

C O F E C I - CRECI

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ
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Todo
serviço de
mamografia participe de
Programa de Qualidade em
Mamografia. A qualificação,
quando obtida, deve ser
exibida em local visível
às usuárias.
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6

Toda mulher
saiba
que o controle do peso e
da ingestão de álcool, além
da
amamentação e da prática de
atividades físicas, são formas
de
prevenir o câncer de mama.

A
terapia
de reposição
hormonal, quando
indicada na pós-menopausa,
seja feita sob rigoroso
acompanhamento médico,
pois aumenta o risco de
câncer de mama.

PARA REDUZIR A MORTALIDADE
POR CÂNCER DE MAMA NO BRASIL

prevenção

detecção precoce

tratamento e cuidados paliativos

