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Outubro foi o mês escolhido para a
campanha de conscientização sobre o
câncer de mama, além de incentivar e
promover maior acesso aos serviços de
saúde, afim de reduzir as taxas de
mortalidade.

FATORES DE RISCO

O principal fator de risco para o
desenvolvimento do câncer é a idade acima de
50 anos.
Outros fatores são:
Obesidade após a menopausa
Sedentarismo
Menopausa após 55 anos
Histórico familiar de câncer de mama e
ovário
Uso de contraceptivos hormonais
combinados
Exposição a certas substâncias químicas ou
ambientes (agrotóxicos, benzenos , campos
magnéticos...)

PREVENÇÃO

A adoção de hábitos saudavéis é a melhor
forma de prevenção, através de:
Prática de atividade física
Alimentação saudável
Atentar-se ao uso de hormônios
sintéticos (anticoncepcionais, terapias
de reposição)
Amamentação

AUTOEXAME
O autoexame periodizado não é capaz de identificar

lesões ou nódulos muito pequenos, como se
recomendava antigamente.
No entanto é importante que a mulher seja capaz de
reconhcer alterações nas mamas, podendo observalas durante o banho ou na troca de roupa, por
exemplo.

Na presença de qualquer alteração ou dor é
necessário procurar uma unidade de saúde!

SINTOMAS

Presença de nódulos, com consistência
parecida com um caroço. Geralmente imóvel
e indolor.
Alterações na pele da mama (vermelhidão,
ressecamento)
Alterações no mamilo
Saída espontânea de líquido dos mamilos

DIAGNÓSTICO

Após identificação de um nódulo ou
sintoma, é necessário investigar a
presença do câncer, através de
consulta médica, exame clínico,
mamografia, ressonância magnética e
biópsia do nódulo.

MAMOGRAFIA
A mamografia é a única forma
confiavél de rastreamento do Câncer
de Mama.
Ela é recomendada a cada dois nos
para mulheres entre 50 a 69 anos.

TRATAMENTO

O tratamento dependerá do
estágio em que a doença se
encontra.
Pode ser:
Local: através de cirurgia e
radioterapia
Sistêmico: quimioterapia,
hormonioterapia e terapia
biológica

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a detecção precoce
do câncer de mama no Brasil/ Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva – Rio de Janeiro: INCA, 2015.
INCA. Câncer de mama - versão para Profissionais de Saúde.
Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancerde-mama/profissional-de-saude. Acesso em 05/10/2020.
INCA.
Câncer
de
mama.
Disponível
em:
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama. Acesso
em 05/10/2020.

