
 A campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar 
a sociedade sobre o diagnós�co precoce do câncer de mama chegou! Entramos no Outu-
bro Rosa com a intenção de disseminar atos preven�vos e ressaltar a importância de 
olhar com atenção para a saúde e suporte emocional, além de garan�r um tratamento 
de qualidade.

Sobre o câncer de mama

 É o �po de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do 
de pele não melanoma, corresponde a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. O 
câncer de mama também acomete homens, porém é raro, e representa somente 1% do 
total de casos da doença.
  Rela�vamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce 
progressivamente, especialmente após os 50 anos.

Fatores associados a um risco maior de câncer de mama:

• História familiar (Hereditariedade) de câncer de mama: pacientes que têm a doença no 
histórico familiar têm maior risco de também a desenvolverem;
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http://www.oncoguia.org.br/conteudo/outubro-rosa-oncoguia-e-voce-juntos-em-todos-os-momentos/13898/1200/
https://www.einstein.br/doencas-sintomas/cancer-mama
https://mulherconsciente.com.br/cancer-de-mama/como-detectar-e-identificar-cancer-de-mama/#rastreamento
https://www.roche.com.br/pt/por-dentro-da-roche/voce-sabe-o-que-e-outubro-rosa.html
https://mulherconsciente.com.br/cancer-de-mama/tudo-sobre-o-cancer-de-mama/#como-prevenir-o-cancer-de-ma
ma
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• Genes herdados que aumentam o risco de câncer (Mutação gené�ca): certas mutações 
gené�cas que aumentam o risco do câncer de mama podem ser passadas de pais para 
filhos. As mais conhecidas são as BRCA1 e BRCA2;

• Avanço da idade;

• Exposição à radiação em tratamentos no peito quando criança ou jovem adulto;

• Obesidade;

• Primeira menstruação precoce;

• Entrada na menopausa em idade avançada;

• Nunca ter engravidado ou ter passado pela primeira gestação após os 30 anos;

• Uso de medicamentos de terapia hormonal pós-menopausa;

• Consumo de bebidas alcoólicas.
Sobre o autoexame e mamografia: 

 O autoexame é essencial para que a mulher conheça sua mama e possa perceber 
rapidamente qualquer mudança em sua textura e aparência. A mulher deve apalpar 
suavemente uma mama de cada vez, verificando se há alterações na mama, aréola ou 
mamilo. Deve ser feito uma vez por mês, ao final da menstruação; para mulheres na 
menopausa, o ideal é definir uma data e fazê-lo mensalmente.
 Mas, quando falamos em diagnós�co precoce do câncer de mama, há cuidados que 
devem ser tomados de forma ainda mais essencial. A mamografia é o principal exame 
capaz de detectar o câncer de mama quando ele ainda tem menos de 1 cen�metro, 
tamanho em que ainda não pode ser sen�do durante a palpação. E, quando diagnos�cado 
nesse estágio, o câncer de mama tem 95% de chances de cura. 
 Muitas mulheres ainda acham que apenas o autoexame já basta para detectar o 
câncer de mama e poucas reconhecem a importância da realização periódica da 
mamografia para o diagnós�co precoce. Especialistas es�mam que a taxa de mortalidade 
da doença em mulheres entre 50 e 69 anos poderia ser reduzida em um terço se a 
mamografia fosse feita uma vez ao ano. Por isso, é importante estar sempre em dia com os 
exames clínicos e realizar consulta médica especializada regularmente. Você está com a 
sua mamografia em dia?


