
 

Outubro Rosa - Prevenção ao Câncer de Mama 

Outubro - Campanha Doenças Sexualmente Transmissíveis 

O câ ncer de mâmâ e  o mâis letâl entre âs mu-
lheres. O âutocuidâdo e  o melhor recurso con-
trâ o câ ncer de mâmâ. Segundo o INCA, Institu-
to Nâcionâl de Câ ncer, 62% dos câsos forâm 
identificâdos pelâ pro priâ mulher,  por meio do 
âutoexâme. Se detectâdo precocemente, os 
í ndices de curâ sâ o âltí ssimos. No diâ 31 de 
outubro, entrâmos nâ ondâ rosâ do me s mundi-
âl de conscientizâçâ o sobre o câ ncer de mâmâ. 
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Boletim PGE segura 

Progrâmâ de Sâu de 

do trâbâlhâdor do 

SESMT - Nâ PGE, â 

te cnicâ do SESMT, 

Conceiçâ o, ficâ no 2º ândâr, 

junto â  Gerenciâ de Gestâ o 

Institucionâl.  

Serviço de proteção dos servi-

dores de acidentes de trabalho 

Este movimento objetivâ incentivâr o âuto-
exâme pârâ fâcilitâr o diâgno stico precoce 
deste tipo de câ ncer, que e  o segundo mâis 
recorrente no mundo. 

O âutoexâme dâs mâmâs deve ser feito 
rotineirâmente, como um hâ bito. Fique 
âlertâ se perceber: câroço (no dulo), indolor 
ou nâ o; mânchâs âvermelhâdâs ou pele 
â sperâ como câscâ de lârânjâ, âlterâço es ou 
deformidâdes no mâmilo; secreço es nos 
mâmilos. Percebâ no dulos no pescoço ou 
âxilâs. Hâ bitos sâudâ veis, âtividâde fí sicâ, 
controle do peso, cuidâdos com â sâu de 
mentâl e emocionâl reduzem os riscos de 
câ ncer de mâmâ. A âmâmentâçâ o tâmbe m 
e  considerâdâ um fâtor protetor. Cuide-se!  

A sí filis e  umâ Infecçâ o Sexuâlmente 
Trânsmissí vel (IST) câusâdâ pelâ 
bâcte riâ Treponema Pallidum. 

Seu contâ gio ocorre durânte âs relâ-
ço es sexuâis  (vâginâl, orâl e ânâl), ou 
por durânte â gestâçâ o ou pârto 
(sí filis conge nitâ).  

Dentre os sintomâs  estâ o o surgi-
mento de feridâs no pe nis, vâginâ, 
colo do u tero, bocâ, â nus, ou em lo-

câis âdjâcentes, châmâdâs de cân-
cro duro. No locâl de entrâdâ dâ 
bâcte riâ e gerâlmente nâ o do i. A 
mâior dificuldâde no diâgno stico, 
trâtâmento e prevençâ o, ocorre 
porque âs leso es costumâm desâ-
pârecer em pouco tempo, pore m â 
doençâ estâ  âtivâ e trânsmissí vel. 
Outros sintomâs podem ser mân-
châs pelo corpo, com mâis fre-
que nciâ nâ  pâlmâ dâs mâ os e 
plântâ dos pe s (sí filis secundâriâ). 
E âlterâço es grâves no corâçâ o, 
ossos, ce rebro e olhos (sí filis ter-
ciâ riâ).   

Ética: Moralidade no Serviço Público 



II SIPAT PGE - 2020 

A Semana Interna de Preven-

ção de Acidentes de Traba-

lho—SIPAT da PGE acontece-

rá de 26 a 30 de outubro. To-

dos os anos, a Comissão Inter-

na de Prevenção de Aciden-

tes—CIPA organiza a SIPAT, 

que tem por objetivo divulgar 

boas práticas e fomentar a 

consciência em torno da im-

portância da prevenção.  

Neste ano, a SIPAT será virtu-

al. Por meio de materiais infor-

mativos, cartazes e palestras 

virtuais, trabalharemos temas 

importantes sobre a segurança. 

Inscrições, informações, apoio, 

sugestões e dúvidas poderão 

ser encaminhadas para a CIPA. 

A Conceição, nossa Técnica 

em Segurança do Trabalho fica 

no segundo andar, junto à Ge-

rência de Gestão Integrada.  

SIPAT 2020 - Servidor Segu-

ro, Vida Protegida! 

Participe! Divulgue! 

ADOÇÃO: Mais que amor, vida que se renova! 

soâis. Solicite umâ entrevistâ e pegue â 

listâ de documentos necessâ rios. 

2. Reâlize â entrevistâ. 

3. Se âprovâdo, pârticipe do progrâmâ 

de Prepârâçâ o pârâ â Adoçâ o. 

4 Concluí dâ com e xito suâ prepârâçâ o, 

Nuncâ se imâginou âdotândo umâ cri-

ânçâ? No Brâsil, hâ  cercâ de 8 mil cri-

ânçâs âptâs â  âdoçâ o. Se voce  desejâ 

ser pâi ou mâ e âdotivo/â, vejâ os pâs-

sos: 

1. Visite umâ Vârâ dâ Infâ nciâ e dâ 

Juventude, portândo documentos pes-

voce  serâ  incluí do no Câdâstro Nâcionâl de 

Adoçâ o.  

5. Encontrândo â criânçâ com o perfil desejâdo, 

â Vârâ dâ Infâ nciâ entrârâ  em contâto pârâ dâr 

iní cio âo processo de âdoçâ o.   

Quâlquer pessoâ mâior de 21 ânos, com quâl-

quer estâdo civil, âprovâdo pelo processo de 

prepârâçâ o poderâ  âdotâr.  

A diferençâ de idâde entre âdotânte e âdotâdo 

deverâ  ser iguâl ou superior â 16 ânos. Pessoâs 

de 0 â 18 ânos cujos pâis sejâm desconhecidos 

poderâ o ser âdotâdos.  Voce  pode decidir sobre 

o ge nero, idâde, cor e condiço es de sâu de, mâs 

deixe seu corâçâ o âquecer, nâ o excluâ possibili-

dâdes!  O co njuge poderâ  âdotâr o filho do pâr-

ceiro. 

Se âindâ ficou com du vidâs, entre em contâto 
com â VARA DA INFA NCIA E JUVENTUDE 

Av T30 c/ T-47 - 669— Setor Bueno - Goiâ niâ - 
GO Telefone: 62-32362700 


