BreastScreen SA
(Portuguese)

Como tenho acesso à minha história
clínica?
As cópias das suas imagens mamográficas podem
ser fornecidas, mediante seu consentimento, a
qualquer outro centro da BreastScreen da Austrália
que você vá. As mesmas também serão fornecidas
ao(s) seu(s) especialista(s) indicado(s), caso isso
seja considerado necessário para a continuidade
do tratamento.
Cópias da sua história clínica para seus
registros pessoais podem ser obtidas mediante
a apresentação de um pedido de Liberação de
Informações. É possível que para isso você deva
pagar uma taxa. Para obter mais detalhes, por
favor, contate a Breast Screen SA ligando para
13 20 50.

Sugestões ou comentários sobre
nosso programa
Esperamos que você tenha ficado satisfeita com
o serviço que recebeu hoje. Caso você deseje
expressar algum comentário, opinião ou sugestão
sobre nosso programa, há formulários próprios
para que possa fazê-lo na área de recepção de
nossas clínicas ou você pode contatar-nos através
do telefone 13 20 50.

Testemunhos

For more information

Caso você queira compartilhar uma experiência
positiva que tenha tido com a BreastScreen SA
com outras mulheres a fim de incentivá-las a que
participem de nosso programa de mamografias
de rotina, gostaríamos muito de poder escutá-la!
Há diversas maneiras de contar sua história – por
favor, entre em contato com nossa equipe de
Promoções e Educação pelo telefone
08 8274 7100 ou pelo endereço eletrônico
BSSApromoed@health.sa.gov.au para saber mais.

BreastScreen SA
SA Health
Telephone: 13 20 50
www.sahealth.sa.gov.au/breastscreen
bssaenquiries@health.sa.gov.au

Esperamos vê-la novamente quando chegue sua
hora de fazer uma nova mamografia.

If you do not speak English, request an
interpreter from SA Health and the Department
will make every effort to provide you with an
interpreter in your language.
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Depois da sua
mamografia
de rotina

O que acontece depois da
minha mamografia?
Suas imagens mamográficas serão
enviadas a nossa Unidade de
Coordenação Estadual em Adelaide para
ser analisada de forma independente por
pelo menos dois médicos especializados
em diagnósticos por imagens
(Radiologistas).

Quando receberei meus
resultados?
Se você não tiver nenhum sinal de
câncer nem tiver que passar por outras
avaliações, você e o médico que você
indicou receberão uma notificação sobre
seus resultados por escrito no prazo de 14
dias.
A maioria das mulheres recebe resultados
informando que suas imagens não
mostram quaisquer evidências de câncer
de mama.
Suas imagens mamográficas serão
guardadas na BreastScreen SA onde
ficarão disponíveis para comparações
com suas futuras imagens mamográficas.
Caso você tenha trazido imagens
mamográficas feitas anteriormente em
outro lugar por sua conta, as mesmas lhe
serão devolvidas.

A BreastScreen SA tem estritas políticas de
privacidade e nossa equipe não pode deixar recados
telefônicos nem discutir seus resultados com
membros de sua família ou outras pessoas sem sua
autorização.
Por favor, contate a BreastScreen SA caso não
tenha recebido seus resultados dentro do prazo de
21 dias.

O que acontece se eu tiver que realizar
outros exames?
Um reduzido número de mulheres deverá
retornar para realizar mais testes. Estes poderão
incluir imagens radiográficas mais detalhadas,
ultrassonografias e outros testes que são realizados
gratuitamente em nossa Clínica de Avaliações em
Adelaide.
A maioria das mulheres chamada para uma nova
avaliação e para a realização de mais testes
finalmente recebe um resultado confirmando que
não tem câncer.
Por favor, esteja disponível durante as seis semanas
posteriores à sua mamografia para o caso de
que tenha que fazer outros exames. Se estiver
planejando viajar, por favor, deixe-nos dados
alternativos para que possamos contatá-la.

Quando devo realizar minha próxima
mamografia?
Caso você não apresente sinais de câncer nas
mamas, você receberá um aviso recordando-a
sobre sua próxima mamografia em dois anos. Em
alguns casos, poderemos recomendar que realize
mamografias anualmente.
Fazer uma mamografia não previne um câncer
de mama no futuro e as mamografias de rotina
devem ser repetidas a intervalos regulares a fim de
detectar alterações nas mamas.

Devo fazer algo mais entre uma
mamografia e outra?
Entre uma mamografia e outra, é importante que
você conheça bem suas mamas - seu aspecto,
sua forma e sua consistência normais. Caso
você perceba quaisquer alterações, tais como a
presença de um caroço ou a saída de um líquido,
você deve contatar seu médico o mais rápido
possível para programar mais exames.

O que acontece com as informações
relativas à minha mamografia?
Os resultados de quaisquer exames que você
tiver e as cópias das imagens mamográficas
são enviadas aos médicos indicados caso isso
seja necessário, e a quaisquer outros médicos
que participem em quaisquer outros exames
ou tratamento. As informações sobre quaisquer
exames e tratamento realizados após a realização
de sua mamografia são obtidas de seus médicos
tratantes para ajudar a BreastScreen SA a garantir
que você receba o cuidado mais adequado.

