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Mais uma vez lançamos a Campanha do Outubro Rosa chamando a atenção das Companheiras para a gravidade da
doença e a necessidade de acompanhamento médico e preventivo.

O Câncer de mama é mais comum entre as mulheres

no mundo e no Brasil, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete
homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Relativamente raro antes dos 35 anos, acima

desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua
incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns
evoluem de forma rápida, outros, não. A maioria dos casos tem bom prognóstico.

Sintomas O câncer de mama pode ser

percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio de alguns sinais e sintomas. A principal manifestação da doença é
o nódulo, fixo e geralmente indolor. O nódulo está presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela
própria mulher. Outros sinais e sintomas são: pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;
alterações no bico do peito (mamilo); pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço; e saída de líquido anormal das mamas.
Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados, porém podem estar relacionados a doenças benignas da mama.

A

postura atenta das mulheres em relação à saúde das mamas, que significa conhecer o que é normal em seu corpo e quais as
alterações consideradas suspeitas de câncer de mama, é fundamental para a detecção precoce dessa doença.

Quando

deve ser realizada a mamografia? Entre os 35 e 40 anos deverá ser feita a primeira mamografia, que servirá de base para avaliar
as condições da mama e possibilitar exames comparativos futuros. Dos 40 aos 50 anos, a freqüência da mamografia deverá
ser determinada pelo médico, de acordo com a inclusão da paciente no grupo de risco e/ou com as características da mama.
Após os 50 anos, todas as mulheres devem se submeter ao exame de mamografia anualmente. A Prevenção está em suas
mãos, TOQUE-SE!!!

