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Prevenção contra
o câncer de mama.
Sua saúde merece.
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A EMS apoia, pelo terceiro ano,
o “Outubro Rosa”, movimento
mundial de mobilização em prol
da luta contra o câncer de mama.
Um mês para você se lembrar
da importância da prevenção
durante todo o ano. Sua saúde
merece que você também
abrace essa causa.
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O QUE É O CÂNCER DE MAMA?
É um tumor maligno formado pela multiplicação desordenada de células
da mama. É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil
e no mundo e representa aproximadamente 25% dos novos casos
da doença a cada ano; a maioria deles tem boa resposta ao tratamento,
principalmente quando há detecção precoce.
COMO PREVENIR?
De modo geral, é necessário estar alerta aos fatores de risco,
como idade acima dos 40 anos, histórico familiar de câncer de mama
e primeiro filho após os 35 anos. Também são importantes o controle
da obesidade, a prática de atividades físicas, a redução do consumo
de álcool e a amamentação, que, juntos, colaboram para reduzir
em até 28% as chances de aparecimento desse tipo de tumor.
É fundamental manter um acompanhamento de rotina com
o ginecologista para poder garantir um diagnóstico preciso.
A partir dos 40 anos, também é recomendado realizar a mamografia
uma vez ao ano.
COMO DETECTAR?
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É importante olhar e apalpar as mamas em frente ao espelho uma
semana após a menstruação. As mulheres que não menstruam
devem escolher um dia no mês para essa checagem, buscando
identificar alguma variação suspeita, como:
•
•
•
•
•

Pele da mama avermelhada ou endurecida.
Um caroço (nódulo), geralmente indolor, ou local específico endurecido.
Saída espontânea de líquido (vermelho ou transparente) do mamilo.
Feridas que não cicatrizam e coceiras que não melhoram.
Pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços
(axilas).
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APRENDA COMO FAZER O AUTOEXAME:

2)

3)

4)

1) Fique deitada ou em pé, com um dos braços atrás da cabeça;
2) Apalpe gentilmente toda a mama em um movimento em formato
de espiral;
3) Esteja atenta a qualquer tipo de alteração;
4) Veja se há saída de líquido do mamilo.

*Fontes:
Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Sociedade Brasileira de Mastologia
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