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SBCD - realiza
A SBCD, à frente do gerenciamento,
operacionalização e execução de serviços
de saúde em unidades de estratégia de
saúde da família e UBS’s do município de
Santa Isabel, promoveu, em 16 de
setembro, a entrega da reforma realizada
na UBS I – Prefeito Ilário Dassiê.

SBCD CUMPRINDO SUA PARTE SOCIAL!!!

MÊS DE SETEMBRO

Em várias unidades houve ações sobre o SETEMBRO AMARELO, mês de combate
e prevenção
ao suicídio.
MUNICIPAL
NOSSA SENHORA
Entre elas: CAPS AD e II Poá e Unidades de Saúde de Santa Isabel.

MONTE SERRATHOSPITAL

E MATERNIDADE
MUNICIPAL NOSSA
A UPA III Dr. Thelmo de Almeida Cruz, através da Comissão de Sustentabilidade, aderiu ao descarte de pilhas e
SENHORA MONTE
baterias. O Projeto Papa-Pilhas é uma iniciativa para garantir o descarte seguroSERRAT
destes resíduos sólidos.
Há aproximadamente dois anos foi diagnosticada com câncer de mama, grau 3,
com metástases (responsável por espalhar células cancerígenas pelo corpo).
No princípio, percebeu um pequeno nódulo embaixo da mama direita que, em
pouquíssimo tempo, multiplicou-se e ficou aparente sobre o seio, acompanhado
de dores. Foi quando procurou um médico, diagnosticando o câncer na mama.
“Nessas horas, os pensamentos foram os piores possíveis”, relata.
Já em tratamento, um ano de quimioterapia, cabelos caíram, houve uma
transformação abrupta, colocando lenços e maquiagens, o que amenizou um
pouco o sofrimento.
Em novembro de 2020 fez cirurgia para a retirada do seio e linfonodos (braço,
região da axila). Seguidamente iniciou as sessões de radioterapia para a doença
não se espalhar ou voltar.
Outra cirurgia foi realizada em outubro de 2021 para retirada preventiva do outro seio e
reconstrução da mama. Todo o processo teve acompanhamento de psicólogos. A família
e amigos foram muito importantes nessa fase difícil. Já em fase de superação, pode hoje
celebrar sua nova vida!

A MENSAGEM DE NOSSA COLABORADORA A TODAS AS MULHERES:

Façam sempre os exames de prevenção da saúde, procurem um médico
assim que perceberem algo de estranho, incentivem seus familiares e
amigas a fazerem também. Prestigiem o OUTUBRO ROSA.

Cláudia Brocco,
42 Anos,
nossa colaboradora
SEDE administrativa.
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