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Apoio:

Câncer é o nome dado ao crescimento

desordenado de células e que possui potencial de

disseminação sistêmica e infiltração tecidual. Dentre

eles, o câncer de mama é o mais comum em

mulheres, representando cerca de 25% dos casos

registrados em 2018 e é quinta causa de morte por

câncer em geral. O câncer de mama não só danifica

o físico, mas também, o psicológico, pois

geralmente quando uma pessoa tem um tipo de

câncer é normal ocorrer uma queda de autoestima.

Por isso é importante esclarecer e apoiar as

mulheres, quanto a prevenção e tratamento do

câncer de mama.

Avaliar o conhecimento das pessoas sobre o

câncer de mama, para conscientizar sobre o câncer

que mais atinge mulheres no Brasil.

Avaliar o conhecimento das pessoas sobre o

câncer de mama; identificar se as pessoas sabem

quais são os principais sintomas de câncer de

mama.

Na cidade de Bento Gonçalves, os estudantes

do colégio Scalabriniano Nossa Senhora

Medianeira, tiveram a ideia de pesquisar sobre o

câncer de mama. Serão utilizados o google

acadêmico para pesquisar sobre o tema, e será

aplicado um questionário para os cidadãos de

Bento Gonçalves.

Concluímos, que grande maioria das pessoas

conhecem os sintomas do câncer de mama e que

metade das pessoas entrevistadas realmente

sabem o que o câncer de mama causa.

Figura 1 – Auto exame das mamas

Fonte: Página diagnósticos do Brasil
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17 pessoas responderam o questionário. 70,6 %

das pessoas que responderam o questionário

conhecem os sintomas do câncer de mama.


