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Minha História
GERAR IMPACTO SOCIAL

Atuo há 14 anos em organizações do

Terceiro Setor, especialmente na

coordenação de projetos de advocacy

para influência em políticas públicas.

Sou apaixonada pela possibilidade de

gerar impacto positivo na sociedade. 

Ana Lucia Gomes

Fundadora e Gerente de  Projetos da BeChange



BeChange

Tornar possíveis mudanças políticas e

sociais necessárias para a melhoria da

vida das pessoas, através dos exercícios

da cidadania, da crítica, do debate e da

mobilização para transformar o que está

posto como normal - mas não deveria -

é o nosso propósito.



Atuação

PLANEJAR

Coordenamos a implementação, o
monitoramento e a avaliação de projetos
de impacto.

EXECUTAR E MONITORAR

Captamos recursos e por meio de
parcerias com empresas e editais de
patrocínios. 

VIABILIZAR

Organizamos ideias e criamos soluções
para projetos de advocacy, de controle e
intervenção social e pesquisa.

Elaboramos cases de projetos para
premiações,  publicações e
apresentações em congressos e eventos
nacionais e internacionais.

CELEBRAR E
COMPARTILHAR



Outubro Rosa
CONSCIENTIZAÇÃO
DIAGNÓSTICO PRECOCE 
AUTOCUIDADO
ADVOCACY



DIREITOS GARANTIDOS 

Lei da Mamografia I Lei 11.664/08

Lei dos 60 Dias I  Lei 12.732/12

Lei dos 30 dias I Lei 13.869/19



Cenário do Câncer de Mama

Mortalidade BR

2017: 16.724 óbitos por
câncer de mama feminino.

- Oncoguia - 

Chances de Cura

+90% em estágios iniciais
(I e II). 

-Sírio Libanes-

Atraso no
Diagnóstico

Diminui até 3,2% por semana
de atraso no diagnóstico.

- Khorana at. al. -

Novos Casos 
BR / 2020

Geral: 625.000
Mama: 66.280 

- INCA - 

Diagnóstico no SUS

Mama: + 50% em estágios
avançados (III e IV)

-TCU-

Atraso no 1°
Tratamento

2019
Radio: 65,9%

Quimio: 40,9%
Cirurgia: 6,9%

- INCA -

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/imprensa/noticias/Paginas/C%C3%A2ncer-de-mama-tem-mais-de-90-de-chance-de-cura-se-diagnosticado-precocemente.aspx
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215108
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1944%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=a3e03690-c806-11e9-9449-2734c8b180ab


Câncer de mama em tempo
de pandemia
ONGS E PACIENTES DEMONSTRAM

PREOCUPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACESSO

AOS SISTEMAS DE SAÚDE PARA

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E MANTER

TRATAMENTO DE CÂNCER.



O que já 
se sabe?

- Menos 50% no número de diagnósticos

de câncer  =  50 mil casos não

diagnosticados (BR)

-62% realizaram exames de detecção de

câncer de mama em 2020. (BR)

- 70% de biópsias realizadas (BR)



Autocuidado
Hábitos que geram o próprio bem-estar e o conhecimento sobre si.



Autocuidado

Não fumar e
diminuir o

consumo de
álcool 

Prática de
atividades físicas

Conhecer o seu
corpo

Alimentação
Saudável



Movimentos circulares com a
ponta dos dedos. 

Palpe

da base à ponta do mamilo,

Comprima

Auto Exame

Formato, inchaço, 
 escamação, vermelhidão.

Observe

Axilas e plexo

Palpe



Mamografia anual a partir dos 40 anos
+ exame clínico das mamas.



Socialização feminina

Sexualização do corp
feminino X Repressão sexual 
de autonomia.  

SOCIALIZAÇÃO FEMININA

Sexualização do corpo

Falta de controle sobre o próprio

corpo

TABU



iIdade

Menstruação 

precoce

Hereditariedade

Gestação tardia /

Não engravidar / 

não amamentar

Obesidade

Sedentarismo

Fatores de Risco



Menopausa

 tardia

Excesso 

de álcool Estrogênio

Tabaco Radiação
mutação genética

herdada

Fatores de Risco



VerdadesSPEECH E 
MENSAGENS-CHAVESMitos

O fator hereditário é o principal motivo que
leva ao risco de desenvolver câncer de

mama nas mulheres 

Entre 5% e 10% dos casos de câncer de
mama são hereditários

Além da mamografia o médico pode solicitar
exames complementares

O câncer é uma alteração genética. 
É "de dentro pra fora".

Prótese de silicone impede a
realização de mamografia. 

O câncer de mama pode ser causado
por um trauma (batida).



Estágios 0, 1 e 2 
Inicial

Meu câncer de mama não é igual ao seu.

 

Estágio  3
Localmente Avançado

Estágio  4
Metastático

Luminal A e B
RH+ HER2-

HER2
RH- HER2+

Tripli Negativo
RH- HER2-



Para cada paciente, um tratamento.

#MeTrateDireito

- FEMAMA- 

https://www.femama.org.br/site/br/noticia/medicina-personalizada-para-cada-paciente-um-tratamento
https://www.femama.org.br/site/br/noticia/medicina-personalizada-para-cada-paciente-um-tratamento


Não tenha medo de morrer. 
Tenha medo de não ter vivido. 
- Flávia Maoli - 

https://www.youtube.com/watch?v=bwJFGugMvh0
https://www.youtube.com/watch?v=bwJFGugMvh0


Onde buscar apoio?
WWW.PROJETOCAMALEAO.COM

WWW.ONCOGUIA.ORG.BR

WWW. FEMAMA.ORG.BR



OBRIGADA!

ana.gomes@bechangesocial.com
51 991687428

BeChange

Consultoria de Impacto Político e Social

ANA LUCIA GOMES

https://www.bechangesocial.com/

