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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
Plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao DIA NACIONAL DA MAMOGRAFIA, nos
seguintes termos:

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Senhores Deputados que a
compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS ao DIA NACIONAL DA MAMOGRAFIA, comemorado no
dia 05 de fevereiro de 2015. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Fevereiro de 2015

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

No dia 05 de fevereiro é comemorado o Dia Nacional da Mamografia com o intuito de sensibilizar as

mulheres sobre a importância em realizar o exame. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e

a mamografia é o método mais eficiente para detectar precocemente este câncer. 

 

A Mamografia é uma radiografia das mamas realizada em um equipamento específico, o "mamógrafo", que

permite detectar lesões ainda muito pequenas, na fase inicial do câncer, em que o tumor não é palpável. Por

isso, todas as mulheres, sem nenhum histórico familiar de câncer de mama ou ovário, entre 40 e 49 anos de

idade devem realizar anualmente o exame e, a partir dos 50 anos, ele deve ser realizado a cada 2 anos. Já

as mulheres com mãe, irmã ou filha que desenvolveram um desses cânceres antes dos 50 anos de idade,

devem realizar esse exame a partir dos 35 anos de idade, 1 vez por ano.

 

É importante lembrar que o autoexame das mamas é realizado pela própria mulher, apalpando os seios e

ajudando no conhecimento do corpo e na identificação de tumores maiores. Porém, isso não substitui o

exame clínico realizado por profissional da saúde treinado e a mamografia. Mesmo quando a mulher não

perceber nenhuma alteração durante o autoexame das mamas, é importante um profissional da saúde

examiná-las anualmente.

 

Diante desta relevante data, não poderíamos deixar de parabenizar pelo dia Nacional da Mamografia, razão

pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos. 
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