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Hospital de Santa Maria — Geral: 217 805 000 

Hospital Dia de Oncologia: 217 805 257  

Radioterapia: 217 805 312  

Cirurgia I: 217 805 301  

Cirurgia II:2 17 805 280/5068  

Medicina Física e Reabilitação:217 805 155 

Cirurgia Plástica: 21 780 52 08 

Nutrição: EXT 53395/ 99395 

Dermatologia: 21 780 52 43 

Genética: 21 780 53 40 

NIPSO (Núcleo de Intervenção Psico-Social em Oncologia) 

Telef: 217805145 

Dr. Filipe Barbosa (psic) 

Gabinete de Psicologia—Hospital Dia Oncologia 

Telef: 217805000—ext: 55257 

Contactos  

Amigas do Peito 
Associação Humanitária de Apoio à Mulher com Cancro de Mama 

 

Hospital de Santa Maria, Piso 2  
(junto aos correios)  

 Avª Prof. Egas Moniz—1649-035 LISBOA 
  Ext.Interna: 90373 
  Telefones:  927820373/210996835 
  Email:  geral@amigasdopeito.pt  
  Web:  www.amigasdopeito.pt 
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A preencher pela Associação 
 

Número inscrição __________  admitido em ___/___/___  

na qualidade de Sócio 
 

Fundador Efectivo Benemérito Honorário  

 

 

 Ficha de 

 Inscrição Associado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Identificação 
 
Nome :  

Nacionalidade:        BI: 

Data Emissão: ____/____/____ Arquivo: 

Data de Nascimento: ____/____/____ Est.Civil:  

Contribuinte:  

Morada:  

 

Código Postal:  

Telf.:  TLM:  

Profissão:  

Local:  Empresa: 

Telf.:  

Email:  

Data: ____/____/____ Local: 

Assinatura:  

 

Ajudar Hoje para que o 

 Amanhã seja Possível! 

Pagamento 

Quota mensal: 1,5€         Quota semestral: 9€         Quota anual: 18€ 

 

Formas de pagamento 

Directamente no Secretariado, por envio de cheque para a nossa Sede 

ou por transferência bancária para:  

NIB 0018 0003 18333096020 78 Banco Santander Totta 

NIF : 508504295 

 
O auto-exame da mama ,assim como o exame médico e 

a mamografia, é uma acção que deve ser estimulada para 

a detecção precoce de alterações mamárias. 

Dado que a maioria dos nódulos é encontrada pela     

própria pessoa, sabemos que as mulheres que o praticam        

regularmente detectam tumores em fase inicial e              

consequentemente com menor comprometimento    

axilar, sendo, portanto, mais frequentemente,             

submetidas a cirurgia conservadora da mama. 

A finalidade do auto-exame é a de conhecer o seu peito. 

Quanto mais vezes  o fizer, melhor conhecerá o seu   

corpo e mais facilmente poderá detectar uma 

“alteração”. 

Ao notá-la, mantenha a calma e entre em contacto com 

o seu médico. 

A prevenção ainda é a forma mais eficaz de combater o  

Cancro de Mama. Seja observada periodicamente por um 

profissional e, a partir dos 40 anos, realize sempre uma ma-

mografia anual. 



 

Não está sozinha! 

 

Partilh
e os seus sentim

entos,  

os seus medos e as suas angustias 

 

Estamos aqui para a ajudar!!!!
 

 

 

Os Nossos Objectivos 
1. Os  principais objectivos são: 

a)   Conceder apoio psicológico às doentes e seus familiares; 

b)   Defender os direitos das doentes, nas suas actividades profissionais e 

  sociais; 

c) Procurar informação junto de fontes científicas e   prestar               

 esclarecimentos aos associados no que respeita à doença; 

d) Promover iniciativas de índole social e cultural, com o propósito de 

 esclarecer e sensibilizar a opinião pública acerca da especificidade, 

 características e impacto da doença e captar recursos  financeiros 

 exclusivamente destinados  a estas finalidades;  

e)   Cooperar com as entidades técnicas da saúde do Hospital de Santa 

 Maria e entidades similares, públicas ou privadas, no que for           

 considerado importante para a prevenção ou tratamento da patologia.; 

f)   Estabelecer e manter protocolos com associações nacionais ou       

 estrangeiras e outras entidades em ordem a potencializar o             

 cumprimento da missão e implementar os objectivos.  

2.   As sócias e seus familiares têm direito às prestações referidas         

 independentemente das suas convicções culturais, filosóficas e       

 religiosas, a um atendimento correcto e cordial por parte do pessoal, 

 ao respeito pela sua dignidade e preservação da  intimidade da sua vida 

 privada, ao sigilo por parte do pessoal   quanto a factos de que tomem 

 conhecimento no exercício das suas funções e à apresentação de   

 reclamações quando se sintam lesados nos seus direitos.   

A Nossa Missão 
A Associação tem como missão, proporcionar um espaço de 

partilha de experiências, suporte informativo e              

acompanhamento personalizado às mulheres com cancro da 

mama, utentes dos serviços da especialidade do Hospital de 

Santa Maria de Lisboa. 

A Nossa Meta 
A associação tem por objecto a defesa e apoio às sócias     

doentes com cancro da mama em todas as fases da doença, 

nomeadamente, pré cirurgia, internamento e ambulatório, 

assim como conceder apoio aos seus familiares.   

 

› 1 em cada 8 mulheres é atingida pelo Cancro de Mama, 

 registando-se cerca de 200.000 novos casos por ano no 

 ocidente. 
 

› A incidência do Cancro de Mama, em todo mundo, tem  

 aumentado desde os anos 70,  sendo este fenómeno          

 parcialmente causado pelo moderno estilo de vida        

 ocidental. 
 

› Em Portugal, morrem diariamente quatro mulheres  

 vítimas deste tipo de Cancro e são detectados 13 novos 

 casos a cada dia. 
 

› Por vezes não existem sintomas, mas tão somente uma  

 mamografia com aspectos anormais. 
 

› Em mulheres jovens a ecografia mamária 

 é o exame imagiológico recomendado. 

 

> O exame de rastreio de cancro de mama de eleição é a 

 mamografia, efectuada em mulheres com idade a partir 

 dos 40 anos. 
 

› Se for detectado precocemente, a taxa de sobrevida aos 5 

 anos excede os 96%.  

Conhece 
os factos? 

›  Não tenha receio de realizar o Auto-Exame 
 

›  É aconselhável que o faça uma vez por mês. 
 

› Deve realizá-lo de preferência, na semana seguinte ao 

 final da menstruação; se está na menopausa, fixe um dia 

 no mês para o realizar, por exemplo o dia do aniversário. 
 

› Esta é a maneira mais fácil de, juntamente com exames 

 radiológicos,  detectar um tumor em fase inicial. 

 

Auto-Exame 
1)  Olhe a sua imagem no espelho. 

 Verifique se existe qualquer assimetria ao levantar e 

 baixar os braços ou se há alteração do mamilo, da pele, 

 do tamanho ou da textura da mama. 

2) Observe se há alteração na forma e  

 textura do mamilo. Gentilmente, esprema-o e  

 verifique se existe corrimento. Use as polpas dos  

 dedos e não as suas pontas ou unhas. 

4) Com a sua mão direita, examine todo o seio esquerdo, 

 em pequenos movimentos circulares, segundo os     

 ponteiros do relógio, não esquecendo a região axilar. 

5) Com a sua mão esquerda, examine o seio direito, de   

 maneira idêntica. 

6) Deite-se. Coloque uma almofada debaixo do  

 ombro direito e a mão direita atrás da cabeça. Com a  

 Mão esquerda, examine de novo o seio direito. 

7) Repita o mesmo procedimento para o seio esquerdo. 
 

É importante, lembrar que o            

auto-exame da mama não substitui a 

mamografia regular de rastreio. 

Conheça o seu  
Corpo 

MAMOGRAFIA DE DIAGNÓSTICO 
A mamografia de diagnóstico é constituída por imagens de 

raio-X da mama, para que sejam obtidas imagens mais claras 

e detalhadas de qualquer área que pareça suspeita ou     

anormal. 

É o exame imagiológico mais eficaz no diagnóstico em ac-

ções de rastreio. Permite a 

detecção muito precisa,   

possibilitando ao médico 

saber o tamanho,           lo-

calização e as             carac-

terísticas de um   nódulo 

com apenas alguns milíme-

tros, quando ainda não po-

deria ser sentido na palpa-

ção 

 

ECOGRAFIA (ULTRASONOGRAFIA) 
Através de ondas de som de alta-frequência, a ecografia 

(ultrasons) pode, frequentemente, mostrar se um nódulo é 

um quisto, cheio de líquido, ou uma massa sólida que pode, 

ou não, ser cancerígena. O médico vê estas imagens num 

monitor. Após o exame, as imagens podem ser impressas ou 

gravadas em vídeo. Este exame pode ser usado em conjunto 

com a mamografia, como complemento imagiológico. 


