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Saiba mais 

Família, estudos, trabalho... O dia parece não ter 
horas suficientes! Nesse turbilhão de atividades, as 
mulheres com frequência têm dificuldade de olhar 
para si. Por isso, o Outubro Rosa tem o objetivo de 
chamar a atenção para o autocuidado. 
O Outubro Rosa é conhecido mundialmente pelas 
ações voltadas à prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de mama, principalmente nas mulheres. 
O movimento acontece desde os anos 90 e tem o 
objetivo de compartilhar informações sobre os 
cânceres de mama e o de colo de útero. 
Se identificados precocemente, as chances de cura 

 
 

TRÊS SEGREDOS DAS PESSOAS RESILIENTES 

Todo mundo passa por perdas, mas como lidar com os momentos difíceis que 

aconteceram? A pesquisadora em resiliência Lucy Hone compartilha três 

estratégias, concebidas com muita dificuldade, que visam desenvolver uma 

capacidade de desafiar adversidades, superar lutas e encarar o que quer que 

aconteça com graça e coragem. 

TEDTalk: 

O SESI/RS mais uma vez estará na maior feira 
de inovação e negócios da América Latina, a 

MERCOPAR. O evento acontece entre os dias 
05 e 07 de outubro em Caxias do Sul. 

 
QUERO VISITAR 

 
 

 

FICA A DICA 

SESI CONECTA TALKS: 
 

O Prof. Dr. bate um papo conosco sobre “A Importância do Exercício Físico 
para a Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde”. 

A live acontecerá no dia  28 de outubro às 16h. Acesse as redes sociais do 
SESI/RS e saiba como se inscrever. 

 
 

Assista 

são elevadas. Nesse processo, as avaliações de rotina 
são necessárias.  
Porém, diferentes estudos apontam a dificuldade de 
conscientizar e inserir o autocuidado na rotina das 
mulheres. Os motivos são diversos, mas grande parte 
deles está ligado a falta de conhecimento.  Questões 
como: não conhecer o próprio corpo, como são 
realizados dos exames preventivos, ou se eles pode 
gerar desconforto, bem como o medo do resultado, 
acabam gerando angústia e até mesmo ansiedade, 
impedindo a busca por auxílio e a realização de 
diagnósticos precoces.  
 
 
 
 

Outubro  Rosa: conhecimento é a chave! 

Câncer e saúde mental: 
Como ter saúde mental diante do diagnóstico do câncer de mama? 

Receber o diagnóstico de uma doença séria nunca é agradável. Conviver com o câncer de mama e 
os efeitos colaterais do tratamento pode provocar desgaste emocional e físico. Porém, é possível 
encarar a situação com um olhar mais brando e não se abalar ao passar por períodos complicados. 
Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) analisou 233 pacientes. 
Desses, 55% eram diagnosticados com algum tipo de câncer e estavam em processo de 
quimioterapia (e 37% já estava na luta há mais de 3 anos).  Assim, a pesquisa identificou que mais 
de 30% dos pacientes sofriam possivelmente de ansiedade e mais de 26%, de depressão. Em 
outras palavras, mais de um quarto dos entrevistados demonstraram sintomas psiquiátricos. A 
pesquisa concluiu que "a ansiedade e depressão são distúrbios prevalentes em pacientes 
oncológicos". Além disso, "esses transtornos psiquiátricos afetam a adesão ao tratamento, a 
qualidade de vida e podem influenciar na evolução do câncer".  

- Compartilhe seus sentimentos:  
Assim que receber o diagnóstico, você pode 
sentir medo (incerteza sobre o futuro), choque e negação 
(“por que isso aconteceu comigo?”), raiva (questionamentos 
sobre o que você fez para merecer estar 
doente), ansiedade (sobre o tratamento e as consequentes 
mudanças em sua vida), entre outros. 
Não guarde o turbilhão de sentimentos dentro de você. 
Compartilhe-o com amigos, familiares, seu psicólogo, grupos 
de mulheres... Algumas mulheres documentam seus 
sentimentos ou jornada até a cura do câncer em um diário. 
Para elas, é uma forma terapêutica de expressar emoções e 
pode dar certo para você. Caso não seja muito o seu estilo, 
busque outras maneiras de compartilhar o que está sentindo. 

- Adapte-se a nova realidade no seu tempo: 
Ajustar-se a realidade do diagnóstico pode levar 
tempo, portanto, não se pressione para agir como 
se nada tivesse acontecido no dia seguinte. 
Permita-se sentir-se triste, chocada ou frustrada. 
Entretanto, não se entregue totalmente para os 
sentimentos ruins. 
É normal (e necessário para o seu bem-
estar emocional) sentir-se para baixo diante de 
notícias desagradáveis, especialmente quando 
somos pegos totalmente de surpresa. As emoções 
e sensações negativas acabam se dissipando nos 
dias subsequentes. Logo, você conseguirá 
modificar a sua perspectiva sobre a sua condição 
de saúde atual e aceitá-la sem pressão e sem 
estresse, mas se precisar de ajuda busque terapia. 

- Mantenha-se conectada a sua identidade: 
A queda da autoestima e a aversão à própria aparência são comuns 
nesse momento. Esses sentimentos podem levá-la a querer retomar 
o controle de sua vida através de meios não muito saudáveis, além 
de favorecer o aparecimento da depressão ou ansiedade. 
Para evitar a desagradável sensação de dissociação, dedique atenção 
reforçada à sua autoimagem e não deixe de fazer as coisas que gosta 
devido ao diagnóstico. Não se sinta como se não tivesse o direito de 
se divertir de determinada forma por causa dele. 
Você pode continuar vivendo normalmente, seguindo orientações 
do médico para mantê-la saudável. O câncer de mama não vai 
subitamente substituir a sua identidade. Você ainda é você, e não 
patologias físicas ou mentais. 

- Não se isole das pessoas 
O desejo de se isolar do mundo é comum em muitas mulheres. Você pode estar cansada demais ou desanimada 
demais para manter contato com amigos e familiares. Porém, as pessoas que lhe querem bem podem ajudá-la (e 
muito!) a superar os momentos mais complicados da convivência com o câncer de mama. 
Então, mande mensagens ou faça chamadas de vídeo quando sentir-se sozinha. Caso a pessoa com quem você 
quer falar esteja ocupada no momento, marque de conversar sobre os seus sentimentos em outra hora. 
Você pode recusar convites para programas sociais ou não querer receber visitas de vez em quando, mas não o 
tempo inteiro. A vontade exagerada de ficar sozinha pode ser um sintoma da depressão, portanto, fique de olho 
em seu estado mental e busque ajuda psicológica se necessário. 

Fonte: https://www.psicologoeterapia.com.br/blog/outubro-rosa-tudo-sobre-o-movimento-e-a-saude-mental-de-pacientes-de-cancer-de-mama/ 

CONFIRA ALGUMAS DICAS  PARA TE AUXILIAR OU AJUDAR ALGUÉM COM O DIAGNÓSTICO POSITIVO: 

-Desenvolva técnicas para administrar o 
estresse diário:  
Você vai se sentir estressada às vezes porque 
alguns dias naturalmente serão mais 
estressantes que outros. Balancear a vida 
pessoal, profissional, amorosa e o cuidado com o 
câncer de mama, bem como efeitos colaterais e 
emoções intrusivas, não é nada fácil. 
Para enfrentar a sensação de sobrecarga, você 
pode incluir períodos que promovam o 
relaxamento em sua rotina ou buscar terapias 
alternativas, como meditação ou acupuntura. 
Dedicar tempo durante a semana para a prática 
de hobbies, caminhar ou socializar com pessoas 
queridas também vai ajudá-la a se livrar da 
tensão e focar exclusivamente em você. 

AtualMENTE 

EVENTOS: 

Vem aí mais uma edição do evento em que celebra a 
inovação, a ciência e a tecnologia! O SESI 

COM@CIÊNCIA mostra a atuação dos alunos do 
SESI/RS e discute temas relevantes sobre educação. O 
evento acontece online nos dias 20 e 21 de outubro. 

 
QUERO PARTICIPAR 
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