Portuguese

BreastScreen SA
Caring for women from ocean to outback

O que você sabe sobre
mamografias gratuitas?
O câncer de mama é o tipo de câncer mais
frequentemente diagnosticado em mulheres.
Se você é mulher e tem 40 anos ou mais, você
cumpre os requisitos para fazer uma mamografia
(radiografia das mamas) grátis na BreastScreen
SA a cada dois anos.
Uma mamografia de rotina é atualmente o único
meio clinicamente comprovado de detectar um
câncer de mama precocemente, antes que os
sintomas sejam visíveis.
Os índices de sobrevivência de pacientes com
câncer de mama melhoram a cada ano, mas o
diagnóstico precoce é fundamental para que o
tratamento seja mais simples e mais
bem-sucedido.
A sua saúde deve vir em primeiro lugar.
Uma consulta em uma de nossas clínicas leva
apenas 10 minutos e nossa equipe 100% feminina
com radiologistas especializadas garantirá que
sua experiência seja a mais confortável possível.
Para marcar uma hora ou para obter mais
informações, entre em contato conosco através do
telefone 13 20 50. Avise-nos caso precise de um
intérprete (serviço gratuito).

Fatos e Informações Importantes
>> O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequentemente
diagnosticado em mulheres. Uma de cada 10 mulheres que
moram na Austrália Meridional terá câncer de mama antes
dos 75 anos de idade.

>> O risco de se ter câncer de mama aumenta com a idade.
Setenta e cinco por cento dos casos de câncer de mama são
diagnosticados em mulheres com mais de 50 anos de idade.

>> Nove de cada 10 mulheres diagnosticadas com câncer de
mama não têm antecedentes familiares da doença.

>> A mamografia (radiografia das mamas) é atualmente o
único meio seguro para se detectar o câncer de mama
precocemente, antes que a mulher possa observar
quaisquer sintomas.

>> Você não precisa de um pedido de exame do seu médico
para marcar uma hora em uma clínica BreastScreen SA.

>> A BreastScreen SA tem 7 clínicas e 3 unidades móveis que
viajam pelo interior a cada dois anos.

>> Por mais que você realize mamografias regularmente, é
importante que você “conheça suas mamas”. Reserve um
tempo para observá-las e apalpá-las para ver e sentir como
elas são normalmente - isso servirá para que você perceba
quaisquer alterações que possam ocorrer a qualquer
momento.

>> Importante: Se você observar quaisquer alterações tais
como um caroço ou uma protuberância, uma modificação
no tamanho ou no formato de suas mamas, a saída de um
líquido pelo mamilo ou ainda dor ou alterações na pele,
marque uma hora com seu médico imediatamente para falar
com ele sobre estes sintomas.

>> As boas notícias são que o índice de sobrevivência em
casos de câncer de mama continua crescendo a cada ano.
Estatísticas recentes demonstram que as mulheres que
foram diagnosticadas com câncer de mama precocemente
têm uma chance de sobrevivência de 89%, se seu câncer
tiver sido detectado em estágios iniciais.

>> Peça uma hora em uma de nossas clínicas agora mesmo.
Nosso serviço é gratuito e caso você necessite, contamos
com intérpretes (serviço também gratuito).

>> Telefone 13 20 50.
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