
Ciclo de palestras

Outubro Rosa é marcado por 
‘Ciclo de Palestras’

O COREN-SP Educação promoveu, em 16 de outubro, 
‘Ciclo de Palestras’ em comemoração ao Outubro Rosa, 
mês dedicado, internacionalmente, à prevenção do cân-

cer de mama. A programação abordou o diagnóstico e tratamento 
da doença, destacou vários aspectos da cirurgia reparadora, discu-
tiu os direitos legais das pacientes e também contou com depoi-
mento de uma paciente sobre o enfrentamento da doença.
O debate em torno do tema reuniu estudantes e profissionais de 
Enfermagem. Ao traçar uma retrospectiva da história da cam-
panha do Outubro Rosa no Brasil, a enfermeira Meire Miyuki 
Rabelo, da equipe de educação permanente da Fundação Onco-
centro, lembrou da ação do Instituto Neo Mama, que iluminou a 
Fortaleza da Barra, no Guarujá, em 2008, para alertar as mulhe-

res sobre a importância da prevenção. Também destacou o pri-
meiro mutirão de mamografia, realizado em 2009, pelo Governo 
do Estado.
Rabelo falou, ainda, dos desafios do controle do câncer de mama, 
apresentou dados epidemiológicos, nacional e mundial, e desta-
cou a necessidade da mulher arranjar tempo para se cuidar. “A 
gente sempre acha que a doença vai acontecer com o nosso vizi-
nho, na porta ao lado, nunca com a gente”, ponderou.
Na sequência, o cirurgião plástico Silvio Previde, especialista 
em reconstrução mamária, detalhou as principais técnicas utili-
zadas, o momento ideal para a cirurgia, os resultados estéticos, 
as complicações e a integração com o tratamento radioterápico. 
“A radioterapia é um mal necessário, que controla a doença, mas 

Palestra lotou auditório do COREN-SP Educação

M
arco A

ntonio Sá

44       | 



reduz a função dos vasos da região, na maioria dos casos”, sa-
lientou Previde.
O médico destacou ainda, como fator de risco, o longo período 
de reposição hormonal. “Quanto maior o tempo de exposição ao 
hormônio, maiores são as chances de desenvolver o câncer de 
mama”, observou.

direitos conquistados
O ‘Ciclo de Palestras’ contou com momento dedicado aos di-
reitos das mulheres com câncer de mama. A advogada Rosana 
Chiavassa lembrou à plateia dos benefícios das pacientes, como 
auxílio-doença, isenção de impostos (IPTU, IPVA, IPI etc.), 
liberação do rodízio e até aposentadoria integral, nos casos de 
invalidez. Chiavassa falou ainda sobre o direito de acesso aos 
serviços de saúde, garantido pela Constituição, e a questão da 
judicialização, tanto contra operadoras de saúde como contra ór-
gãos governamentais.
Encerrando o ciclo, a enfermeira Andréia Priosti relembrou a sua 
experiência pessoal de enfrentamento à doença, que na opinião 
dela serviu para um resgate de velhas amizades, do amor próprio 
e de uma mudança nas suas prioridades. “Algumas experiências 
na vida da gente nos mostram que não temos controle de nada”, 
destacou. Andréia também fez questão de declarar toda sua pai-
xão ao exercício da Enfermagem. “Ser profissional de saúde é 
uma oportunidade enorme de reconhecer a alegria em pequenos 
atos”, avaliou.

Oportunidade
Os profissionais que prestigiaram a programação do Outubro 
Rosa aprovaram a iniciativa do COREN-SP. “É muito impor-
tante para a atualização dos enfermeiros, para sabermos mais 
sobre a prevenção do câncer de mama, os cuidados e as formas 
de tratamento”, ressaltou a enfermeira obstétrica Thalita de San-
tana Silva. O enfermeiro Fábio Santana falou da oportunidade 
de aprofundar o conhecimento sobre o assunto. “A gente ainda 
está muito atrelado ao primeiro passo, que é a identificação da 
doença. Precisamos estender todas as etapas para aprimorar a as-
sistência”, enfatizou.

História

Movimento mundial de conscientização sobre a prevenção 
ao câncer feminino, o Outubro Rosa surgiu em meados da 
década de 1990, nos Estados Unidos, com o intuito de res-
saltar a importância do diagnóstico precoce do câncer de 
mama. Desde então, o movimento popular foi difundido 
pelo mundo, até chegar ao Brasil, em 2002.  O nome reme-
te à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta 
contra o câncer de mama e estimula a participação da po-
pulação, empresas e entidades. Monumentos são ilumina-
dos, no mundo todo, com a cor da campanha, para chamar 
a atenção para o problema.
Este ano, foram coloridos de rosa símbolos arquitetônicos 
como o Viaduto do Chá e a Ponte Octávio Frias de Olivei-
ra (a Ponte Estaiada), em São Paulo; o Cristo Redentor, 
no Rio de Janeiro; e o Palácio do Planalto e o Congresso 
Nacional, em Brasília, entre outros. Uma novidade deste 
ano foi a instalação de uma roda-gigante, no Parque do 
Ibirapuera, na Zona Sul da Capital, onde foram oferecidos 
exames gratuitos, de 1º a 12 de outubro.

Ganharam iluminação especial (à partir da esquerda): Cristo Re-
dentor, no Rio de Janeiro; Roda-gigante instalada no Parque do Ibi-
rapuera, em São Paulo; Viaduto do Chá, em São Paulo e Congresso 
Nacional, em Brasília. 
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