
 É preciso mais profissionais na rede pública pois a demora é de cerca de seis meses 
para agendar uma mamografia. O diagnóstico tardio gera alta taxa de mortalidade.

Valéria Baraccat Gyy, fundadora do IAVB

Prevenção ao câncer de mama e melhoria 
da qualidade de vida de mulheres em tratamento 
As taxas de mortalidade por câncer de mama são altas no Brasil. Para 2014, 
foram estimados 57.120 casos novos (56,1/100.000 mulheres). Hoje, esta é a 
1a causa de morte por câncer na população feminina brasileira, principalmente 
no Sudeste e Sul. Muitos óbitos se devem ao atraso nos diagnósticos. Durante 
o tratamento, as mulheres lidam com efeitos devastadores da quimioterapia, 
principalmente as de baixa renda, sem acesso a cuidados que podem melhorar 
sua qualidade de vida.

A organização combate a doença e promove a qualidade de vida de mulheres por 
meio de campanhas, oficinas, da fiscalização da qualidade dos mamógrafos do 
país e das políticas públicas relacionadas ao tema. Em 2013, inaugurou a Casa 
da Mulher que oferece apoio psicológico, jurídico, fisioterapia, nutrição e estética 
para mulheres e suas famílias.  Poucas organizações se dedicam a este tema.

IMPACTO
Com o apoio do Fundo de Mulheres da BrazilFoundation, a organização irá:

• Atender cerca de 220 mulheres portadoras de câncer de mama das classes 
C, D e E, com atividades de orientação jurídica, psicológica, fisioterapia e 
promoção de autoestima;
• Fornecer alimentação de qualidade para as mulheres atendidas, já que muitas 
passam o dia no hospital e não tem recursos para se alimentar apropriadamente;
• Atender, orientar e encaminhar mulheres com suspeita de câncer de mama ou 
recém diagnosticadas que ainda não conseguiram acesso ao tratamento para 
serviços de saúde.
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