
Seja sua própria heroína
C a r t i l h a  O u t u b r o  R o s a

#OutubroRosa

#ServidoraEmFoco
#Cen2ApoiaEssaCausa



O Outubro Rosa é um movimento conhecido e celebrado mundialmente marcado
pelas ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama
todos os meses de outubro desde os anos 90.

No Brasil, câncer de mama é o segundo tipo mais frequente na mulher brasileira,
ficando atrás apenas dos canceres de pele, porém representando a primeira causa
de morte por câncer na população feminina brasileira. Nesta doença, ocorre um
desenvolvimento anormal das células da mama, que se multiplicam repetidamente
até formarem um tumor maligno.

O câncer de mama quando identificado em estágios iniciais (lesões menores que
dois centímetros de diâmetro) apresenta prognóstico favorável, apresentando até
95% de chances de cura.

Os principais fatores de risco conhecidos para o câncer de mama estão ligados à
idade, aos fatores genéticos e aos endócrinos. A idade constitui o mais importante
fator de risco para câncer de mama. O risco de câncer de mama aumenta com a
idade, com cerca de 70–80% dos tumores diagnosticados a partir dos 50 anos.

Outubro Rosa



Fatores de Risco:
Idade: ≥ 50 anos

Menarca precoce: (primeira menstruação)

Menopausa tardia

Primeira gravidez após os 30 anos

Nuliparidade (nunca ter engravidado)

Exposição à radiação

Terapia de reposição hormonal

Obesidade

Ingestão regular de álcool

Sedentarismo

História famil iar



Como perceber a doença?

Nódulo (caroço) palpável

Endurecimento da mama

Secreção mamilar

Eritema (vermelhidão) mamário

Inchaço mamário com pele em aspecto de "casca de laranja"

Retração ou abaulamento da mama

Inversão, descamação ou ulceração do mamilo

Linfonodos axi lares palpáveis

  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS:



Como descobrir a doença 
mais cedo?

Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um

ambulatório,  centro ou posto de saúde para real izar o exame

clínico das mamas anualmente.

Além disso, toda mulher,  entre 50 e 69 anos deve fazer pelo

menos uma mamografia a cada dois anos.

O serviço de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha

sintomas!



Exames Preventivos
EXAME CLÍNICO DAS MAMAS:

É o exame das mamas real izado por médico ou enfermeiro

treinado para essa atividade. Neste exame poderão ser

identif icadas alterações nas mesmas. Se for necessário,  será

indicado um exame mais específ ico,  como a mamografia.

MAMOGRAFIA:

É um exame muito simples,  considerado “padrão ouro” que

consiste em um raio-X da mama e permite descobrir  o câncer

quando o tumor ainda é bem pequeno.



Mulheres com história familiar de, pelo menos, um parente de primeiro grau (mãe, irmã

ou filha) com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 anos de idade

Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã

ou filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer

faixa etária

Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino

Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou

neoplasia lobular in situ

O que pode aumentar o risco de ter câncer de mama?



O autoexame previne a doença?

O exame das mamas real izado pela própria mulher,  apalpando

os seios,  ajuda no conhecimento do próprio corpo, entretanto,

esse exame não substitui  o exame cl ínico das mamas real izado

por um profissional de saúde treinado. 

Caso a mulher observe alguma alteração deve procurar

imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua

residência.  

Mesmo que não encontre nenhuma alteração no autoexame,

as mamas devem ser examinadas uma vez por ano por um

profissional de saúde!



O que mais a mulher pode fazer
para se cuidar?

Ter uma al imentação saudável e equil ibrada (com frutas,

legumes e verduras)

Praticar atividades f ís icas (qualquer atividade que

movimente seu corpo)

Não fumar
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