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A Vereadora Silvia da Costa, PTB, saudou a todos e disse estarem no mês de outubro, 
mês de conscientização ao cuidado com a saúde da mulher, sendo que a equipe de saúde 
oferece orientações e cuidados. Explicou que o objetivo principal é alertar as mulheres e a 
sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama. Informou que hoje no município existe uma média de trezentos e oitenta e duas 
mulheres na faixa etária de cinquenta a sessenta e nove anos que devem realizar 
mamografia a cada dois anos. Disse que são cerca de cento e oitenta e uma mulheres que 
necessitam realizar mamografia a cada ano. Comentou que, com cento e vinte 
mamografias disponibilizadas pelos SUS, as restantes são pagas pelo Poder Público 
Municipal através do CONSISA. Falou que é importante lembrar essa noite que a média de 
espera para realização dessas mamografias dificilmente ultrapassa os trinta dias, diferente 
até de alguns planos de saúde que tem por aí, pois encaminhou o seu pela Unimed e está 
mais de trinta dias esperando. Disse ser importante sempre entender que os pedidos de 
mamografia devem ser solicitados conforme o protocolo do Ministério, sendo assim, quem 
deve realizar as mamografias são as mulheres de cinquenta a sessenta e nove anos, as 
quem tem histórico familiar ou que já tiveram câncer de mama, aquelas que estão com 
alguma suspeita avaliada pela enfermeira ou médico. Salientou que a Secretaria de Saúde 
tem realizado coleta e solicitações de mamografias desde o mês de maio, com maior 
intensidade após as piores fases da pandemia. Informou que para outubro fará coletas de 
pré-câncer, solicitações de mamografia que podem ser feitas na recepção da unidade ou 
com agendamento com as agentes de saúde. Comentou que, além disso, o atendimento 
especial para trabalhadoras acontecerá no sábado, dia dezesseis de outubro, pela manhã, 
oportunidade em que poderão oferecer mais cuidados com a saúde de todas. Disse às 
mulheres que sozinhas são pétalas, mas juntas são rosa, pedindo para se cuidarem e 
aproveitar o outubro rosa para agendarem seus exames. Finalizou dizendo que “prevenir é 
um ato de amor com você, com o seu corpo e com todos que te amam”. 


