
16 DE OUTUBRO DE 2020  

 

Em virtude da pandemia, não será possível realizar pre-

sencialmente as palestras de prevenção ao câncer de ma-

ma na sua empresa, sendo assim, criamos 3 vídeos expli-

cativos para que esta ação sejam replicadas diretamente 

as colaboradoras de sua empresa. 

O autoexame das mamas é a ferramenta mais acessível 

na prevenção ao câncer de mama. Mas é preciso que seja 

realizado de forma correta. Por isso preparamos três 

vídeos mostrando o passo a passo correto para a realiza-

ção deste exame. 

Com ele sendo realizado regularmente, a mulher passa a 

prestar mais atenção a sua própria mama, e com esse 

monitoramento aumentará suas chances de notar qual-

quer alteração que aconteça em sua mama. 

➡ Vale lembrar que o autoexame não substitui o exame 

clínico que deve ser realizado regularmente por um médico especialista da área. 

➡ O recomendado é que a partir dos 40 anos as mulheres realizem a mamografia anualmente. 

Entre no canal do youtube da ACISA, assista os vídeos e compartilhe com sua equipe. 

Autoexame - Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=dgJE2W1gvgQ 

Autoexame - Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=AbHMqtxNLko  

Autoexame - Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=HqDd93PpWsw 

Sempre Vida oferece: https://www.youtube.com/watch?v=_yPDrd3hG-I  

ACISA e Sempre Vida mais uma vez estão juntos para uma ação 

em conjunto do OUTUBRO ROSA  

Visite diariamente o site da ACISA: www.acisash.com.br 
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Apoio: 

A LGPD demanda esforços para 

garantir a proteção e confidenci-

alidade de dados sensíveis. Por 

isso, promover uma governança 

fortalecida e baseada em uma 

postura transparente de privaci-

dade se traduz em usuários mais 

confiantes no momento de com-

partilhar suas informações. 

Nesse cenário, as organizações 

devem estar comprometidas 

com as aplicações e exigências 

essenciais da lei: definição, des-

coberta, catalogação, proteção e 

gerenciamento de consentimen-

to servem para esclarecer quan-

do a empresa pode armazenar, 

processar ou transferir esses dados pessoais. 

Assunto de extrema importância que estará sendo transmitido de forma gratuita 

no Instagram da Faciap através do link https://www.instagram.com/p/

CGVZsdijhrF/?igshid=ak56j98wyrel   

A Faciap estará promovendo no dia 21/10 uma Webinar 

com o tema " A importância da Lei Geral de Proteção de 

Dados para as Empresas". 

 

Aproveite os      

benefícios que a 

ACISA oferece ao 

associado. 

 

Saiba mais em: 

www.acisash.com.br 

Curta no Facebook da ACISA 
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