Câncer de Mama
e o Outubro Rosa

O câncer de mama é o tipo de câncer
mais comum entre as mulheres no
mundo e no Brasil, depois do de pele
não melanoma, respondendo por cerca
de 28% dos casos novos a cada ano.
Relativamente raro antes dos 35 anos,
acima desta idade sua incidência
cresce progressivamente,
especialmente após os 50 anos.
Estatísticas indicam aumento
da sua incidência tanto nos
países desenvolvidos quanto
nos em desenvolvimento.

O que aumenta o risco
• Obesidade e sobrepeso após a menopausa;
• Sedentarismo (não fazer exercícios);
• Consumo de bebida alcoólica;
• Exposição frequente a radiações ionizantes (Raios-X);
• Primeira menstruação antes de 12 anos;
• Não ter tido filhos;
• Primeira gravidez após os 30 anos;
• Não ter amamentado;
• Parar de menstruar (menopausa) após os 55 anos;
• Uso de contraceptivos hormonais (estrogênio-progesterona);
• Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente
por mais de cinco anos;
• História familiar de câncer de ovário;
• Casos de câncer de mama na família, principalmente antes
dos 50 anos;
• História familiar de câncer de mama em homens;
• Alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2.
Atenção: a presença de um ou mais desses fatores de risco não
significa que a mulher necessariamente terá a doença.

Como fazer o auto exame?

Faça o autoexame
uma vez por mês

Examine o seio
e a axila com os
braços levantados

Use as pontas dos
dedos com óleo
para massagem

Massageie para
cima e para baixo

... em espiral...

... e também
em círculos

Examine os seios no
espelho e busque por
caroços ou “covinhas”
na pele

Fique atenta a
mudanças de cor
e textura...

...e deformações, mudança de cor ou
vazamento de qualquer fluido nos mamilos.

Sintomas

Alteração no
tamanho ou na
forma da mama

Vermelhidão
ou coceira na
mama e/ou ao
redor do mamilo

Liberação
de líquido
pelo mamilo,
sem apertar

Inchaço na axila
ou ao redor da
clavícula

Nódulo ou caroço
na mama, que está
sempre presente e
não diminui
de tamanho

Afundamento da
mama, endurecimento
ou enrugamento da
pele (casca de laranja)

Inversão súbita
do mamilo

Dor constante na
mama ou na axila

Como prevenir?
A adoção de alguns hábitos de vida pode não inibir,
mas ajuda a diminuir consideravelmente a chance de
desenvolver a doença. Cerca de 30% dos casos de câncer
de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos
saudáveis, como:
Realizar exames preventivos. Além de estar atenta
ao próprio corpo, sinais e sintomas, também é
recomendado que mulheres de 50 a 69 anos façam
uma mamografia de rastreamento (quando não há
sinais nem sintomas) a cada dois anos;
Controlar o peso corporal e evitar a obesidade,
por meio da alimentação saudável;
Praticar atividade física regularmente;
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro.

Lembre-se:

você é o

responsável
pela sua

saúde!

