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Projeto Piloto Embaixadoras em Defesa da Saúde da Mama 

Perguntas e Respostas Para Futuras Embaixadoras 

 

O que é uma Embaixadora? 

É uma oportunidade para que a paciente ou familiar se torne uma defensora especial 

da causa da saúde da mama e lute pela garantia e ampliação dos direitos das 

pacientes de câncer de mama. As Embaixadoras serão grandes porta-vozes em 

defesa dos interesses coletivos de pacientes de câncer de mama. 

 

Quem pode ser uma Embaixadora? 

Pacientes de câncer de mama em tratamento, em acompanhamento ou com 

tratamento finalizado em hospitais públicos e privados. Familiares de pacientes 

engajados na busca de melhoria do acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer 

de mama também podem ser Embaixadoras. 

 

Como posso me tornar uma embaixadora? 

Para ser uma embaixadora é preciso participar de um curso oferecido pela FEMAMA 

que abordará todas as questões necessárias para o entendimento sobre a saúde da 

mama, como:  Como se desenvolve o câncer de mama; Como Funciona o Sistema 

Único de Saúde (SUS);  Legislações que garantem diagnóstico e tratamento ágil e 

adequado do câncer no SUS;  A necessidade de novos tratamentos para 

aumento da expectativa e qualidade de vida das pacientes; e Técnicas de 

comunicação (como comunicar mensagens chaves e dar entrevistas)  

 

Como é esse curso? 

Serão realizados 1 encontro por semana,com duração de 4h cada, totalizando 11 

encontros durante dois meses e meio. A expectativa é que o curso inicie em março de 

2017 em local ainda a ser definido. Para ser uma embaixadora é necessário participar 

de pelo menos 80% dos encontros e ter compreendido os conteúdos abordados. 

 

Tem algum custo para participar do curso ou ser Embaixadora? 

Não, o curso é totalmente gratuito. Será fornecido recurso necessário para custeio de 

transporte público (ônibus ou trem) para que as embaixadoras participem do curso. 

Um lanche também será oferecido durante os encontros. 

 

As Embaixadoras recebem alguma remuneração? 

Não haverá remuneração para as embaixadoras. Essa é uma atuação voluntária. 

 

O que acontece depois do curso? 

A Embaixadora torna-se voluntária do IMAMA e compromete-se em participar de 

eventos e ações de comunicação da instituição, alinhadas ao tema do curso, durante 

no mínimo 6 meses.  
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O que se espera de uma Embaixadora? 

Espera-se que dê entrevistas para jornais, rádio e televisão (haverá preparação para 

isso), realize depoimentos em eventos realizados pela FEMAMA ou IMAMA; se 

manifeste em favor da saúde da mama sempre que houver oportunidade.  

 

Serão muitos eventos e ações de comunicação? 

O período com maior demanda de participação é durante o Outubro rosa, mas não há 

com o que se preocupar. Haverá oportunidade para que todas as Embaixadoras 

participem sem sobrecarregar ninguém.  

 

O que é e o que faz o IMAMA? 

É uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que busca a 

conscientização da sociedade gaúcha sobre a importância dos cuidados com a saúde 

da mama, enfatizando a necessidade da detecção precoce do câncer de mama para 

maiores chances de cura, além de qualidade e agilidade em todos os processos da 

rede de atenção à saúde da mama. O IMAMA é uma ONG associada à FEMAMA.  

 

O que é e o que faz a FEMAMA? 

É a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, que 

é uma associação civil, sem fins lucrativos, que busca reduzir os índices de 

mortalidade por câncer de mama no Brasil. A FEMAMA Possui 60 ONGs associadas 

em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal, atuando na articulação de uma agenda 

nacional única para influenciar a formulação de políticas públicas de atenção à saúde 

da mama. 

 

Porque o IMAMA e a FEMAMA realizam esse projeto? 

Para que cada vez mais mulheres tenham a chance de receber o diagnóstico precoce 

do câncer de mama e depois tenham a oportunidade de receber os melhores 

tratamentos para a cura ou controle da doença. 

 

Porque esse é um projeto Piloto? 

Porque Porto Alegre é a primeira cidade a receber esse projeto. Depois de realizado e 

que tivermos ótimos resultados para mostrar, o projeto poderá ser realizado em 

diversas cidades do país com auxilio das ONGS associadas à FEMAMA. 

 

Como ter mais informações sobre o Projeto? 

Entre em contato com Júlia da Motta pelo telefone: 32643000 ou email 

femama@femama.org.br, ou participe da reunião de apresentação do projeto que será 

realizada no dia 28/03/2017 às 14h na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, na 

Rua. Gen. João Telles, 317 – Bom Fim – Salão Principal. 
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