AO SEU LADO
^
Falar sobre o cancer
de mama
nao pode ser tabu!
~

Milhares de mulheres
sofrem anualmente
com o Câncer de
mama. O câncer é
uma doença
silenciosa e que
precisa ser
descoberta o
quanto antes para
que o tratamento
seja eficaz. Leia
nosso e-book sobre
a doença e saiba
mais sobre
este assunto:
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O QUE É
O CÂNCER
DE MAMA?

O câncer de mama é
um tumor maligno que se
desenvolve nos seios. O
câncer é definido por um
crescimento desordenado
de células resultando em
nódulos. Ele atinge, na
maioria das vezes, as
mulheres. Todavia, 1%
dos cânceres de mama
pode ser diagnosticado
em homens.
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• Carcinoma ductal in situ: é o
câncer de mama em fase inicial,
com possibilidade de desenvolver
para câncer invasivo. As chances
de cura são bem grandes.

QUAIS SÃO
OS TIPOS DE
CÂNCER?
Existem vários
tipos de câncer de
mama. Os mais
frequentes são:

• Carcinoma ductal invasivo: é o
tipo mais comum de câncer de
mama. E, infelizmente, apresenta
capacidade de se desenvolver de
forma rápida.
• Carcinoma lobular invasivo: é o
segundo tipo mais comum de
câncer de mama. As chances de
desenvolvimento de câncer na
outra mama e também no ovário
são reais.
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QUEM TEM
PROPENSÃO
À DOENÇA?

Qualquer pessoa
pode desenvolver
câncer de mama em
diferentes estágios
da vida, porém,
alguns fatores
podem aumentar
o risco da
doença surgir.

• Histórico familiar: se você tem histórico
de câncer de mama ou de ovário em
sua família, a atenção precisa ser redobrada.

...

• Idade: mulheres entre 40 a 69 anos
possuem maior propensão de desenvolver
câncer de mama. A partir dos 50 anos, o
risco aumenta de forma gradativa.
•Obesidade: o excesso de peso,
especialmente depois da menopausa, é
muito perigoso. O tecido gorduroso passa
a atuar como uma nova fábrica de
hormônios. Quanto mais produção de
hormônio acontece na região,
maiores são as chances de
desenvolvimento de tumores.

• Reposição hormonal: a ingestão de
hormônios, especialmente estrogênio e
progesterona, também aumenta as
chances de desenvolvimento da doença.
• Menstruação precoce e menopausa tardia: quando a mulher
começa a menstruar, seu corpo produz quantidades maiores do
hormônio estrogênio. Na menstruação precoce, a
mulher recebe quantidades maiores do hormônio aumentando o
número de células mamárias e, consequentemente, o risco de
tumores. O mesmo acontece na menopausa tardia, em que há uma
maior exposição aos hormônios femininos.
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QUAIS
SÃO OS
SINTOMAS?
• Nódulo ou engrossamento
da pele da mama.
• Sangramento pelo mamilo.
• Mudança anormal do formato
ou tamanho da mama.
• Mudanças na pele do seio,
como formação de “ondas”,
aspecto de “casca de laranja”
e coloração avermelhada.
• Inversão dos mamilos ou de um
dos mamilos.
• Descamação na pele
do mamilo.
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COMO
PREVINIR?

Não existe prevenção
do câncer de mama, e sim
diagnóstico precoce. Por isso
o auto exame é um grande
aliado para salvar vidas. Ele
deve ser realizado todos os
meses, sempre na semana
seguinte ao término da
menstruação. Consultas
ginecológicas regulares
também são indicadas.

COMO FAZER O AUTOEXAME?

1. Observar com
os braços caídos

2. Observar
com os braços
levantados

3. Observar
com as mãos
na cintura

4. Posição
para fazer o
autoexame

5. Movimentos
do autoexame
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QUAIS
PROFISSIONAIS
DEVO
CONSULTAR?
Diagnosticada, a
mulher precisa de um
acompanhamento com
alguns profissionais
de saúde. Saiba quais
são importantes
neste momento:

• Mastologistas
• Radio oncologistas
• Nutricionistas
• Oncologistas
• Conselheiros genéticos
• Cirurgiões plásticos
• Psicólogos
• Psicoterapeutas.
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O QUE É
MAMOGRAFIA?
A mamografia é a melhor
maneira de detectar o início de
qualquer alteração nas mamas. Ela
é um tipo especial de radiografia,
e acusa alteração nos seios antes
que a paciente ou o médico
possam notá-los.

O exame dura poucos minutos. Ele
pode provocar alguma dor ou
desconforto em virtude da
compressão das mamas. Mas a
importância do exame é muito
maior do que qualquer desconforto
previsto.
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COMO É O
TRATAMENTO?

Os tratamentos devem ser
individualizados e de acordo
com a necessidade. Cirurgia,
quimioterapia, radioterapia e
hormonioterapia, dependendo
do quadro clínico que apresentam,
são os tratamentos mais indicados.
É importante que você e seu
médico decidam juntos o melhor
a fazer em cada situação.
Quanto antes iniciado o tratamento,
maiores são as chances de cura.

10.

WWW.ONCOMINAS.MED.BR

