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OUTUBRO

ROSA

Saiba tudo sobre o Câncer de Mama!

(31) 3774-6633

O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de 

alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que passam a se dividir 

descontroladamente. Ocorre o crescimento anormal das células mamárias, tanto do ducto 

mamário quanto dos glóbulos mamários. O câncer da mama é o tipo de câncer que mais 

acomete as mulheres em todo o mundo, sendo 1,38 milhões de novos casos e 458 mil 

mortes pela doença por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A 

proporção de câncer de mama em homens e mulheres é de 1:100 - ou seja, para cada 100 

mulheres com câncer de mama, um homem terá a doença. No Brasil, o Ministério da Saúde 

estima 52.680 casos novos em um ano, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil 

mulheres. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de uma a cada 12 

mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. 

Tumor invasivo ou não 

Um câncer de mama não invasivo, também chamado de câncer in situ, é aquele que está 

contido em algum ponto da mama, sem se espalhar para outros órgãos - a membrana que 

reveste o tumor não se rompe, e as células cancerosas ficam concentradas dentro daquele 

nódulo. Já o câncer de mama invasivo acontece quando essa membrana se rompe e as 

células cancerosas invadem outros pontos do organismo. Todo câncer de mama in situ tem 

potencial para se transformar em um câncer de mama invasor. 



Avaliação Imunoistoquímica 

Também chamada de IQH, a avaliação imunoistoquímica para o câncer de mama avalia se 

aquele tumor tem os chamados receptores hormonais. Aproximadamente 65 a 70% dos 

cânceres de mama tem esses receptores, que são uma espécie de ancoradouro para um 

determinado hormônio. Existem três tipos de receptores hormonais para o câncer de mama: 

o de estrógeno, o de progesterona e o de HER-2. Esses receptores fazem com que o 

determinado hormônio seja atraído para o tumor, se ligando ao receptor e fazendo com que 

essa célula maligna se divida, agravando o câncer de mama. 

A progesterona e o estrógeno são hormônios que circulam normalmente por nosso 

organismo, que podem se ligar aos receptores hormonais do câncer de mama, quando 

houver. Já o HER-2 (sigla para receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano) é 

um gene que pode ser encontrado em todas as células do corpo humano, que tem como 

função ajudar a célula nos processos de divisão celular. O gene HER-2 faz com que a célula 

produza uma proteína chamada proteína HER-2, que fica na superfície das células. De 

tempos em tempos, a proteína HER-2 envia sinais para o núcleo da célula, avisando que 

chegou o momento da divisão celular. Na mama, cada célula possui duas cópias do gene 

HER-2, que contribuem para o funcionamento normal destas células. Porém, em algumas 

pacientes com câncer de mama, ocorre o aparecimento de um grande número de genes 

HER-2 no interior das células da mama. Com o aumento do número de genes HER-2 no 

núcleo, ficará também aumentado o número de receptores HER-2 na superfície das células. 

Idade 

As mulheres entre 40 e 69 anos são as principais vítimas de câncer de mama. Isso porque a 

exposição ao hormônio estrógeno está no auge com a chegada dessa idade. A partir dos 50 

anos, particularmente, os riscos entram em uma curva ascendente. 





Nova agenda 2016

da  de Sete LagoasAPAE
Fique atento(a) e se prepare para adquirir sua nova agenda para 2016.
A agenda APAE 2016 além de ter um visual lindo ela também trás um pouco
de nossos alunos e nossas alunas em desenhos internos.
Caso queira fazer uma reservar basta ligar para: (31) 3773- 6584



Sábado do BEM
Contando com jovens e crianças o Sábado do Bem ocorrido neste ultimo 
sábado dia 03-10-2015 alcançou uma meta além do esperado.
A demonstJR ração de carinho, amor, solidariedade, comprometimento 
demostrado por todos(as) que participaram do evento serviu para que 
ainda pudéssemos acreditar em algo muito maior.
Foram mais de 200 voluntários(as) que de 8 as 14hs participaram do 
Sábado do Bem APAE.
Após o evento os participantes puderão almoçar na APAE e comemorar o 
valor arrecadado sendo um total de 14.450,45 que fara muita diferença na 
instituição APAE.
Gostaríamos de agradecer o apoio, dedicação comprometimento e 
solidariedade de : Colégio diocesano Dom Silvério, alunos do Colégio 
Diocesano Dom Silvério, Escoteiros, Faculdades Unopar, Capitulo 
Demoley, Filhas de Jó, Rotaract Boa Vista, Interact Boa vista, Bookafé, 
Voluntarias(os) da APAE, ordem Rosa Cruz.
E não podemos deixar de agradecer a nossos patrocinadores: Agua e 
Lazer, Casa dos parafusos, Clinica cuidar cartão de descontos, Telegas7, 
Thermizu, Torcidas, Padre Decio, JG gráfica, comunicação, Termica 
bobinas, W.MIX, e Quality print
A todos que participaram e contribuirão nosso muito obrigado







ATENÇÃO FARMACÊUTICA PARA
 ‘PACIENTES ESPECIAIS’ 

A Atenção Farmacêutica constitui uma nova filosofia de 
exercício profissional farmacêutico compreende atitudes, 
valores éticos, compromissos e co-responsabilidades na 
prevenção de doenças; promoção e recuperação da saúde 
de forma integrada. O que se propõe não é um diagnostico 
ou a prescrição de medicamentos, considerando de 
responsabilidade médica, mas sim a garantia de que tais 
medicamentos venham a ser úteis na solução ou alivio dos 
problemas do paciente, visando assim uma famacoterapia 
mais eficaz. Atualmente o termo “Necessidades Especiais” 
são todas as pessoas que apresentam algum tipo de 
necessidade de cuidados especiais ou diferenciadas das 
demais pessoas. Devido as suas impossibilidades de 
realizar suas próprias atividades no seu nível de 
desenvolvimento; seja ela física ou mental. 
Sendo assim a Atenção farmacêutica é de fundamental 
importância para que possa possibilitar o uso correto da 
medicação. Como a maioria dos portadores de cuidados 
especiais utiliza uma grande variedade de medicamentos, 
devido às doenças associadas. É que se da à importância 
desta atenção, visando os benefícios que possam se 
observados, através da sobrevida desses pacientes e uma 
maior aderência ao tratamento e a tentativa de melhora dos 
problemas que possam surgir relacionados com a terapia 
medicamentosa. 



Com quase 20 anos de experiencia no mercado 
setelagoano a TELEGAS7  é a distribuidora oficial da 
Liquigas em Sete Lagoas.
Com plantão 24hs a garantia de entrega rapida é seu 
forte alem da qualidade do produto. Pensando mais 
uma vez na população da cidade é que preparamos as 
dicas abaixo.

Não deixe que as crianças tenham acesso ao fogão, nem ao botijão e à instalação;
Não acenda o forno ou os queimadores do fogão com isqueiro;
Não coloque panos de prato ou outros objetos que possam pegar fogo próximos ao 
botijão, na tampa do fogão ou perto dos queimadores;
Feche o registro de gás sempre que não estiver usando o fogão;
Nunca instale um botijão com a mangueira passando por trás do fogão;
Evite instalar o fogão próximo a correntes de vento;
Mantenha sempre o cabo das panelas voltado para dentro;
Nunca utilize fogareiro ou lampião diretamente sobre botijões de 13kg;
Nunca encha em demasia as panelas. Pode ocorrer derramamento e a chama se apagar;
Ao sair de casa, nunca deixe panela no fogo ou forno aceso;
A certeza da procedência do botijão é sua maior garantia de segurança e qualidade;
Verifique sempre a presença das marcas Liquigás/Tropigás/Novogás estampadas no 
botijão;
As instalações de gás sofrem desgaste com o tempo. Para sua maior segurança, faça 
revisões periódicas;
Procure somente pessoas habilitadas para realizar qualquer conserto ou modificação 
nas instalações destinadas ao gás de cozinha;
Nunca utilize fósforo, isqueiro ou equipamento que produza faísca para verificação de 
vazamento de gás.

DICAS TELEGÁS7



Receita de Salada de frutas italiana

Ingredientes

2 pêssegos
2 laranjas
2 peras
Suco de 1/2 limão
2 xícaras (chá) de morangos
2 xícaras (chá) de amoras
1 cacho de uvas verdes
4 fatias de abacaxi
1/2 melão
1 1/2 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Descasque os pêssegos, as laranjas e as peras.
Corte as frutas em pequenos cubos e regue com o suco de limão.
Pique as frutas restantes e misture-as com as demais frutas.
Polvilhe com açúcar e regue com o vinho e o conhaque.
Deixe na geladeira até o momento de servir.
Rendimento: 4 porções



Receita de Salada refrescante de peito de frango

Ingredientes

200 ml de creme de leite (ou maionese)
200 g de peito de frango (ou peito de Peru defumado)
180 g de ananás ou abacaxi fresco cortado em pedacinhos pequenos
3 talos de aipo
100 g de nozes picadas
1 colher de chá de caril em pó (opcional)
100 g de rúcula
6 tomates
Vinagre
Azeite
Sal

Modo de preparo

Corte o peito de frango em cubos pequenos.
Arranje o aipo, retirando os talos exteriores danificados do aipo.
Lave sob água corrente e retire os filamentos duros cortando cada folha pela base 
e puxando os filamentos no sentido contrário.
Depois de arranjados, pique finamente ou rale.
Numa tigela, coloque o aipo e acrescente o abacaxi e as nozes picadas, reserve.
Em outra tigela pequena, ponha o creme de leite o caril e misture bem.
Adicione este preparado aos ingredientes reservados envolvendo delicadamente.
Leve a geladeira cerca de 2 horas.
No centro de um prato grande, ponha a salada de frango, à volta deste as folhas de 
rúcula ligeiramente temperadas com azeite e vinagre.
Decore com o tomate cortados aos gomos.
Sirva a salada polvilhada com um pouco de nozes picadas grosseiramente.



Escola de Pais tem como objetivo fortalecer e qualificar os pais facilitando uma 
atuação responsável deles para com seus filhos com deficiência intelectual e 
múltipla.

Contribuir para que os pais se sintam capazes de lidar com os problemas específicos 
de seus filhos com deficiência  
Criar espaço de aprendizado que favoreça falar, partilhar experiências encontrar 
ferramentas para lidar  com a questão da deficiência

 Escola de pais,  faz parte integrante do Projeto Político da Instituição APAE, 
oferecendo, anualmente, o curso de formação para pais de filhos com deficiência.
O curso e ofertado pelo setor de Serviço Social da instituição.
Atualmente sob a coordenação da assistente social Josy de Araújo Gonçalves

Formatura da escola de pais 2015 a cerimônia será 
dia 23/10/2015 as 18:30 na /SLAPAE



OLHA O QUE VEM POR AÍ

Noite do BEM
Voluntárias da APAE Sete Lagoas vão promover a NOITE DO BEM.
Com o intuito de manter o embalo do Sábado do Bem, funcionarias voluntárias da 
APAE Sete Lagoas pretendem ainda este ano realizarem a NOITE DO BEM, 
evento terá 3 bandas sendo dos anos 60-70-80. O público esperado será de 1000 
amigos da APAE e devera ser realizado numa sexta feira.
Todos os gastos para realização do evento serão angariados junto a parceiros e 
voluntários que apoiam a causa Apaeana. Sendo assim toda a renda será destinada a 
APAE. 

Aguardem mais novidades.

Carnê do Bem (Você dentro da APAE)

Mais uma vez buscando modelos de sucesso a APAE Sete Lagoas pretende 
começar 2016 com seu carnê do Bem.
Este carnê sera o meio em que a  população poderá estar mais perto da APAE e 
estar ajudando a nossa causa. E tem mais, terá novidades jamais vistas em nossa 
região. O carnê já conta com o apoio de empresas, instituições e vários orgãos.

E preparesse, em março tem mais pedágio



A semana da criança na APAE de Sete Lagoas foi cercada de muita 
alegria, onde contagiou a todos com o espírito de que ser criança sempre 
é bom. 

Todas as atividades propostas foram desenvolvidas com o propósito e o 
empenho de tantos que não mediram esforços para oferecem o melhor 
para os alunos desta instituição. 

A programação transcorreu com muito entusiasmo de todos os 
envolvidos e dentro das atividades propostas ocorreram: dia 05/10 dia 2ª 
feira Dia da Beleza, 06/10 3ª feira Boate para os alunos com banda de 
música compostas pelos alunos, 07/10 4ª feira Apresentação da Banda 
Aviões da Apae banda formada por professores da Apae, que 
proporcionaram diversas apresentações artísticas para alegrar os alunos 
na modalidade música. 

08/10 Circuito de lazer com cama elástica, piscina de bolinhas e várias 
outras atividades de recreação incluindo a pintura de rosto. Neste dia foi 
montado uma mesa especial de frutas, sucos naturais e água mineral 
para os educandos. 09/10 encerramento da semana com uma 
encantadora festa com direito ao bolo, canto dos parabéns a todas as 
crianças, refrigerante, pipocas, cachorro quente e muitas guloseimas. 

Lembrando que o cardápio escolar das refeições dos educandos também 
tiveram o toque especial incorporando um cardápio mais festivo. 

Desde já agradecemos o apoio e o empenho de todos..

SEMANA DA CRIANÇA APAE





Diretor Social da Fenapaes participa do lançamento 
da Frente Parlamentar das Organizações da 

Sociedade Civil - OSCs em Brasília - DF

A Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), representada pelo seu Diretor Social 
-  Rodolfo Luiz Dalla Bernardina, participou hoje (08)  do lançamento da Frente 
Parlamentar Mista em defesa das Organizações da Sociedade Civil – OSCs.O 
evento aconteceu no salão Negro da Câmara dos Deputados.

Na oportunidade, a Fenapaes foi convidada a fazer parte do Conselho Executivo 
da Frente Parlamentar Mista. A indicação foi do Deputado Federal e membro do 
Conselho Consultivo da Fenapaes, Dr. Eduardo Barbosa. 

A Frente Parlamentar Mista, tem em sua proposta de composição representantes da 
Câmara dos Deputados, Senado Federal e Organizações da Sociedade Civil. O 
objetivo é a representação das organizações da sociedade, que são formas 
autônomas da população se organizarem e interferirem na agenda e na pauta do 
Congresso.

"A aproximação é benéfica para o Congresso, que passa a ter contribuição direta 
das OSCs para a proposição de políticas públicas "– defendeu o Deputado Nilto 
Tatto  - Coordenador Geral da Frente Parlamentar, em seu discurso.

A Fenapaes agradece o convite e deseja contribuir com propostas e ações, que 
realmente influenciem nas políticas públicas do Brasil, principalmente no que 
tange os direitos das Pessoas com Deficiência.

Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584



NOVA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
PARA ENTIDADES CADASTRADAS NO 
PRONAS: REMANEJAMENTO DE RECURSOS 
ENTRE PROJETOS DE UMA MESMA 
ENTIDADE A PORTARIA 1575 ALTERA A 
PORTARIA 1550/2014

 A nova portaria inseriu dispositivos para disciplinar o remanejamento de recursos 
mediante solicitação da entidade, inclusive para projetos apresentados em 2014.

O remanejamento somente poderá ser solicitado, caso ambos os projetos sejam 
exclusivamente do PRONON ou exclusivamente do PRONAS/PCD, após o 
encerramento do período de captação de recursos e previamente ao envio da 
readequação do projeto cedente do qual serão remanejados os recursos e do 
projeto a ser beneficiado.

O projeto a ser beneficiado fará jus aos recursos remanejados até o limite de 20% 
(vinte por cento) a maior do valor aprovado por meio de Portaria de aprovação do 
projeto e de autorização para captação de recursos de que trata o art. 54. A 
instituição deverá apresentar readequação do projeto cedente do qual serão 
remanejados os recursos e do projeto a ser beneficiado em até 30 (trinta) dias 
contados do efetivo remanejamento de recursos. É dispensada apresentação de 
readequação do projeto cedente do qual serão remanejados os recursos, quando a 
solicitação de remanejamento de recursos referir-se a valores que excedam o 
percentual máximo disposto no art. 70, podendo o remanejamento ocorrer em 
qualquer fase de execução do projeto cedente, excetuando- se saldo remanescente 
ao fim de execução do projeto.

Caso a instituição não observe os prazos do § 4º ou caso a readequação seja 
reprovada pelo órgão do Ministério da Saúde competente, os recursos 
remanejados deverão ser recolhidos à Conta Única do Tesouro Nacional. Não 
pode haver remanejamento: I - não forem observados os critérios do art. 70-A; II 
- o projeto cedente do qual serão remanejados os recursos e o projeto a ser 
beneficiado não pertencerem ambos ao PRONON ou ao PRONAS/PCD; III - o 
projeto cedente do qual serão remanejados os recursos e o projeto a ser 
beneficiado forem apresentados por instituições credenciadas com CNPJ 
distintos; IV - o projeto cedente restar economicamente inviabilizado nos termos 
do art. 69; V - o projeto cedente do qual serão remanejados os recursos e o 
projeto a ser beneficiado não forem apresentados no mesmo ano fiscal; e VI - 
tratar-se de saldo remanescente ao fim de execução de projeto.



Locação de espaço para eventos
Serviço completo de buffet para todas as ocasiões

Rua: Souza Viana 183 - CENTRO
Sete Lagoas - MG

Mande sua mensagem 
pra revista

noticiasapae@gmail.com

Cantinho da Mensagem


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

