
 Conscientizar a mulher de que a prevenção 
do câncer de mama é possível é uma das mensagens 
que a campanha Outubro Rosa procura oferecer à 
sociedade. O movimento surgiu em Nova York (1990), 
com a Primeira Corrida pela Cura, hoje é difundida 
e conhecida no mundo todo, e seu nome remete à 
cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta 
contra o câncer de mama e estimula a participação 
da população, empresas e entidades.

 A importância da prevenção e o rápido 
diagnóstico do câncer de mama salvam vidas. 
Segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o 
mais comum entre as mulheres, são diagnosticados 
mais de 50 mil novos casos de câncer de mama 
no Brasil ao ano. Os sintomas costumam surgir 
tardiamente, mas existem alguns sinais de alerta, 
como abaulamentos na mama e axila, alterações 
no formato da mama e secreções papilares 
espontâneas, que ao serem percebidos, a mulher 
deve procurar auxílio médico.

MAMOGRAFIA

 O método mais seguro para se diagnosticar 
precocemente o câncer de mama é o exame 
mamográfi co. Por meio dele, pode-se identifi car 
a doença antes mesmo dela se tornar um nódulo. 
Este exame pode detectar lesões não palpáveis e é 
indicado para mulheres acima de 40 anos de idade. 

As pessoas com maior risco de ter câncer de mama 
são as mulheres, especialmente quando têm mais de 
60 anos, já tiveram um câncer de mama ou possuem 
casos na família, e também as que fi zeram terapia de 
reposição hormonal em algum momento da vida.

 No entanto, o câncer de mama pode surgir 
em qualquer pessoa, sendo muito importante fazer o 
autoexame da mama uma vez por mês, pois na fase 
inicial, este tipo de câncer não provoca sintomas 
específi cos, podendo atrasar o diagnóstico e o 
tratamento.

APRENDA A FAZER O AUTOEXAME DA MAMA

Passo 1: Levante o braço direito. Com os dedos, 
faça movimentos circulares e suaves por toda mama 
direita. Repita o processo na mama esquerda.
Passo 2: Com os braços baixos, inspecione as 
mamas em frente ao espelho.
Passo 3: Com os braços levantados, observe se há 
alguma alteração na forma ou aspecto das mamas 
e bicos.
Passo 4: Esprema o mamilo delicadamente e 
observe se sai qualquer secreção. A observação de 
alterações cutâneas ou no bico do seio, de nódulos 
ou espessamentos, e de secreções mamárias, não 
signifi ca necessariamente a existência de câncer.
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