
#imamapoa

Apresentação

2021



2 - Apresentação IMAMA 2021                                                                                                                                   imama.org.br

#imamapoa/imamapoa/imama.poa.rs/ imama-rsimama-rs



imama.org.br                                                                                                             Apresentação IMAMA 2021 -  3

#imamapoa /imamapoa/imama.poa.rs/ imama-rsimama-rs

APRESENTAÇÃO
O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul - IMAMA/RS é uma 
organização não governamental, sem fins lucrativos, reconhecida 
desde de 2000 como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público). Fundada em 29 de julho de 1993 por um grupo 
de médicos e suas pacientes com câncer de mama.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
• Educação e Diagnóstico Precoce;
• Geração de Conhecimento / Pesquisa;
• Suporte ao paciente e familiares;
• Advocacy (Defesa da Causa)

MISSÃO
Promover, manter e restabelecer 
a saúde da mama de mulheres e 
homens no Estado do Rio Grande 

do Sul

VISÃO
Erradicar o câncer de mama como 

uma doença que ameaça a vida.
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PROJETOS FIXOS
• Mamamóvel;
• IMAMA na escola;
• POA Rural;
• Navegadores de Pacientes;
• Bate-papo Rosa;
• Capacitação e Advocacy;
• PDI - Programa de Desenvolvimento IMAMA;
• SOS IMAMA
• Caminhada das Vitoriosas;
• Que câncer é esse?
• E-chefs
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OS NÚMEROS DO 
CÂNCER DE MAMA

2º Câncer mais frequênte em 
mulheres no mundo é o câncer 
de mama.

4º Estado com maior índice de 
pessoas com câncer de mama é 
o Rio Grande do Sul.

95% de cura se detectado em 
fase inicial.

Fonte: INCA 12/05/20
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BANCO DE
PERUCAS,
LENÇOS E
CHAPÉUS

O Banco de Perucas,  
lenços e chapéus é um 
serviço disponibilizado 
pelas unidades do 
IMAMA, em Porto 
Alegre e Três de Maio. 
O empréstimo é feito às 
mulheres com câncer 
de mama que, devido 
ao tratamento de 
quimioterapia, perdem 
temporariamente o 
cabelo. O serviço é 
gratuíto e a devolução 
pode ser feita até que 
o adereço deixe de ser 
necessário.

Devido à grande demanada 
por estes acessórios e à 
necessidade constante 
de renovação, recebemos 
doações.
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BANCO DE
PERUCAS,
LENÇOS E
CHAPÉUS

PRODUTOS IMAMA
Doe, adquirindo produtos oficiais do IMAMA. Desta forma, você 
ajuda na ocnitnuidade dos nossos projetos.
Sua empresa pode salvar vidas fazendo parte da nossa linha de 
produtos, desenvolvendo produtos em parceria com o IMAMA.

• Camisetas;
• Sobrinhas;
• Chá do IMAMA;
• Erva-Mate IMAMA;
• Pin, botton e flor;
• Lenços;
• Boné e viseira;
• Adesivo.

PROGRAMA TAMPINHA LEGAL
Junte e doe tampinhas plásticas e embalagens de alimentos, 
bebidas, medicações, produtos de higiene e limpeza para nossa 
causa rosa.
As tampinhas são separadas por cor e vendidas por quilo, revertendo 
em fundos para o IMAMA.
Solicite um cartaz para aderir a nossa campanha e informe-se  
sobre como fazer um coletor de tampinhas. Ligue: (51) 3264-3000 
ou falecomimama@imama.org.br.
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SERVIÇOS GRATUÍTOS

Todos os serviços
possuem agendas sujeitas
a alteração, consulte os horários
em nossos canais de comunicação.



imama.org.br                                                                                                             Apresentação IMAMA 2021 -  9

#imamapoa /imamapoa/imama.poa.rs/ imama-rsimama-rs

Acolhimento para novos voluntários

Orientação Nutricional
   

Psicologia IMAMA
  

Bate-papo Rosa
 

Palestras IMAMA

Grupo de Meditação
   

Desconto em Exames

Empréstimo de Perucas

Apoio Jurídico
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Frente ao contexto de pandemia, foi necessário realizar um 
acompanhamento às pacientes do IMAMA, para fornecer suporte 
e informação, pois muitas ainda se encontravam em tratamento e 
estavam com diversas dúvidas e angústias. Portanto, o Núcleo de 
Relacionamento com o Paciente tornou-se o apoio necessário à 
todas essas pacientes neste momento de pandemia. Sendo lançado 
como um projeto o Núcleo acabou incorporado as atividades de 
apoio ao pacienteregulares do IMAMA.

Dados sobre o Núcleo de Atendimento ao Paciente
695 atendimentos incluindo pacientes e familiares entre 08.03.2020 e 18.12.2020

4 falecimentos de pacientes *ver se realmente precisa constar* 

Número total de mechas de cabelo doadas: 
63 mechas

Número total de encaminhament4os de 
exames com desconto em clínicas parceiras 

Encaminhamentos Citoson 12
Encaminhamentos CROL 15

Encaminhamentos MEDISAN 16
Encaminhamentos Núcleo MAMA 16

Total de encaminhamentos: 59 

Número de empréstimos de perucas: 141

Quantidade de tampinhas em quilos (Kg) 
arrecadadas para o Programa Tampinha 

Legal:
        Total pesado (Kg): 3.137,92         
Valor arrecadado = R$ 5.852,44
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IMAMA VERÃO 2020
O IMAMA Verão 2020 ocorreu no dia 20/02/2020 na beira mar em Capão da Canoa. O evento teve 
como foco central propagar informação sobre a saúde a prevenção do câncer de mama, bem 
coomo o diagnóstico ágil. No local ocorreram palestras, exposição de material informativo e ven-
da de produtos IMAMA (camisetas, bonés, viseiras, entre outros).
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PINK DAY
Ação realizada no dia 08/03/2020, Dia Internacional da Mulher, com mulheres que realizam o trata-
mento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde (SUS) e vitoriosas do instituto.  A ação contou 
com a oferta de café da manhã para todas as participantes, palestra de nutrição o formato de bate
-papo, embelezamento de cabelo, maquiagem, e empréstimo de roupas da marca Dulce e Seanine 
para uma sessão de fotos 



imama.org.br                                                                                                             Apresentação IMAMA 2021 -  13

#imamapoa /imamapoa/imama.poa.rs/ imama-rsimama-rs

As máscaras elaboradas 
pela estilista Sylvana 
Meneghini para auxiliar 
no enfrentamento da 
pandemia ocorreram 
em parceria com as 
costureiras do Morro da 
Cruz que participam do 
projeto Moda Alegre. 

Máscara 
by Sylvana Meneghini 

Máscara 
by Dulcet

Máscara 
by Lucas Anão

Foi elaborada em 
parceria com as lojas 
Dulcet junto a campanha 
“Deu Match” que visava 
promover a venda das 
máscaras no período de 
junho, próximo a data 

comemorativa do Dias dos Namorados. Todas as máscaras 
confeccionadas estão disponíveis para aquisição no site do 
IMAMA.  

Criação de máscaras em 
parceria com o artista 
urbano Lucas Anão. Todas 
as máscaras confeccionadas 
estão disponíveis para 
aquisição no site do IMAMA.    

ATIVIDADES
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CARREATA DO 
OUTUBRO ROSA
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Sempre vai ter
Outubro Rosa!
O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul realiza 
todos os anos um evento em comemoração 
as atividades realizadas durante todo o 
mês de outubro chamado CAMINHADA DAS 
VITORIOSAS. 

Este ano, devido a pandemia foi preciso utilizar 
a criatividade para seguir a tradição e conseguir 
manter a conscientização pela causa do câncer 
de mama.

CONCEITO

Que tal estarmos todos juntos, caminhando 
pela vida, numa mesma direção e por uma 
causa em comum? 

Esta foi a proposta do Eu Caminho Pela Vida, 
campanha que integra o Outubro Rosa, do 
Instituto da Mama do Rio Grande do Sul – 
IMAMA RS. O intuito foi incentivar a população 
a auxiliar na sustentabilidade de serviços e 
ações desenvolvidas às mulheres e famílias 
do RS no combate ao câncer de mama.  

Vista a camiseta! 

Toda a renda arrecadada com as vendas das 
camisetas e demais itens disponíveis foi 
revertida ao instituto. 

MECÂNICA

Os participantes  do  Outubro Rosa foram 
convidados a compartilhar a campanha, 
nas suas redes sociais com a hashtag 
#eucaminhopelavida. Fazendo selfies com a 
nova camiseta. Andando de bicicleta, em casa, 
na esteira, passeando com o seu bichinho de 
estimação! Cada um no seu tempo e com as 
suas regras. Durante todo o mês, as pessoas 
usaram a camiseta da campanha e viram seus 
posts publicados em telas de led, localizadas 
em diferentes pontos de Porto Alegre. 
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Carreata   
Para encerrar as atividades do Outubro Rosa 2020 
aconteceu a CARREATA EU CAMINHO PELA VIDA. 
O evento reuniu cerca de 400 carros no dia 31 de 
outubro, saindo do Parque Moinhos de Vento e 
chegando na Usina do Gasômetro.
Todos festejaram (de forma segura) mais um 
Outubro Rosa e demonstraram a força da 
conscientização sobre o Câncer de Mama.
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A principal atividade a ser desenvolvida é o mapeamen-
to dos serviços de saúde disponíveis em cada municí-
pio direcionado pela Secretária Estadual de Saúde - RS 
para realizar a capacitação e qualificação técnica pelos 
padrões estabelecidos da SES - RS dos profissionais e 
agentes de saúde de cada região e construção e manu-
tenção de uma Rede de Apoio para gestão do cuidado 
com parceiros engajados a garantir o atendimento ade-
quado a todas as pacientes.

NÚCLEO DE RELACIONAMENTO 
COM O PACIENTE 

Frente ao contexto de pandemia, 
entendemos a necessidade de 
realizar um acompanhamento 
às pacientes do IMAMA, para 

fornecer suporte e informação, 
pois muitas ainda se encontram 
em tratamento e podem estar 
com diversas dúvidas e angústias. 
Portanto, torna-se papel do 
IMAMA, ser o apoio necessário à 
todas essas pacientes.

PROJETO CUIDANDO BEM  
DE MIM

Este é um projeto piloto que 
visa principalmente dar apoio 
biopsicossocial para pacientes, 
acompanhando-as em todas 

as instâncias do câncer, desde 
o diagnóstico até o final do 
tratamento. O projeto visa também 
desenvolver a consciência da 
população para o diagnóstico ágil e 
prevenção através de campanhas 
de mídia e palestras.
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PORTO ALEGRE É A 6ª CAPITAL DO BRASIL COM MAIS CASOS 
DE CÂNCER DE MAMA, MAIS MULHERES MORREM A CADA 
ANO NA NOSSA REGIÃO, COMO NÃO HÁ CONFIRMAÇÃO DOS 
FATORES GERADORES DA SUA INCIDÊNCIA, ACREDITAMOS 
QUE O EVENTO OPORTUNIZARÁ O ESCLARECIMENTO E 
UM MAPEAMENTO DOS CASOS DE CÂNCER NA CIDADE 
E ARREDORES, FORMANDO UM BANCO DE DADOS RICO 
PARA INSTRUMENTALIZAR AÇÕES PREVENTIVAS PARA O 
TRATAMENTO.

No formato de uma grande exposição de conteúdo interativo com telões 
informativos para participantes do evento, luzes, som e imagem comple-
tam o ambiente didático e lúdico. O mix de atividades de orientação e infor-
mação a cerca da saúde, oportunizarão palestras, bate-papos, serviços de 
orientação jurídica integrando a comunidade médica com pacientes e seus 
familiares, desmistificando o câncer de mama, pulmão, próstata, intestino 
e hematológico.



30 - Apresentação IMAMA 2021                                                                                                                                   imama.org.br

#imamapoa/imamapoa/imama.poa.rs/ imama-rsimama-rs



imama.org.br                                                                                                             Apresentação IMAMA 2021 -  31

#imamapoa /imamapoa/imama.poa.rs/ imama-rsimama-rs

NEWS IMAMA

O Imama News é uma iniciativa do programa educa-
cional IMAMA 2020, no sentido que busca informar pa-
cientes, familiares, cuidadores, profissionais da saúde, 
voluntários e toda comunidade em geral, sobre as no-
vidades e informações acerca da Causa Rosa. A ideia 
é que sejam lançados periodicamente de forma quin-
zenal um boletim nomeado de “IMAMA NEWS” com to-
das as informações referente à causa rosa e ao IMAMA. 

O IMAMA tem por característica principal ver o ser hu-
mano como um ser integral e que precisa de apoio e 
orientação em diversas área do conhecimento. Nesse 
sentido, nasce o Núcleo de Terapias Integrativas com o 
objetivo de desenvolver no IMAMA um trabalho de de-
senvolvimento do campo energético através do Reiki e 
Meditação.

Alexandre Berg 
Carolina Roduyt

Rafael Ballardin
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BALANÇO 2020
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