


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de outubro/2021, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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FOTO CECOMSAER 

Outubro Rosa: 
Mês de Combate ao Câncer de Mama 
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Outubro é o mês de combate ao câncer de 
mama e tem como objetivo conscientizar a 

população sobre a prevenção da doença 
através do diagnóstico precoce. 

O Movimento surgiu na década de 90 
nos EUA e a cada ano ganha mais 

visibilidade no Brasil e no mundo. 

1. Outubro Rosa 
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Outubro é o mês de combate ao câncer de 
mama e tem como objetivo conscientizar a 

população sobre a prevenção da doença 
através do diagnóstico precoce. 

O Movimento surgiu na década de 90 
nos EUA e a cada ano ganha mais 

visibilidade no Brasil e no mundo. 

2.O que é o câncer de mama Câncer de mama2.

O câncer de mama é uma doença causada 

pela multiplicação desordenada de células 

anormais da mama, que formam o tumor. 

Alguns têm desenvolvimento rápido, 

enquanto outros crescem lentamente.
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É o tipo de câncer mais comum entre o sexo 

feminino, sendo a principal causa de morte 
por câncer em mulheres no Brasil e no mundo.

Foram registrados 2,3 milhões de novos casos

de câncer de mama em 2020, o que representa

24,5% dos casos novos por câncer em mulheres.
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3. Principais Causas 

Não há uma causa única. Fatores hormonais,

ambientais, genéticos e comportamentais

podem estar relacionados com o câncer de

mama. Outros fatores de risco como obesidade,

sobrepeso, sedentarismo, tabagismo e o

consumo de bebidas alcoólicas também

aumentam a chance de desenvolver a doença.
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4. Sinais e Sintomas

Os sintomas podem variar, porém, uma 

das principais manifestações da doença 

é a presença de nódulos (caroço) nos 

seios, que geralmente se apresentam 

palpáveis, endurecidos e indolores. 

Outros sinais são: vermelhidão ou inchaço 

da pele da mama, secreção mamilar, 

pequenos nódulos na região embaixo      

dos braços (axilas) ou no pescoço.
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5. Diagnóstico precoce 
pode salvar vidas!

Apesar de ser uma das principais 

causas de mortes em mulheres, as 

chances de cura aumentam se o 

diagnóstico for precoce!

É essencial que a mulher conheça 

seu corpo e esteja atenta para 

identificar eventuais alterações       

e procurar ajuda médica. 
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Embora o exame não permita fazer o diagnóstico 

da doença, ele ajuda a identificar rapidamente 

alterações que surjam na mama e possam 

indicar o desenvolvimento de câncer, sendo     

um aliado na prevenção da doença. 

O autoexame da mama é uma excelente

forma de conhecer a anatomia dos seios e

deve ser realizado mensalmente.
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O autoexame das mamas não substitui

o exame clínico realizado pelo médico!

Por isso, é fundamental visitar o(a)

ginecologista regularmente.
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Além disso, o Ministério da Saúde recomenda

que mulheres acima de 50 anos realizem a

mamografia de rastreamento a cada 2

anos. A mamografia é um raio-x das mamas

capaz de identificar alterações suspeitas de

câncer antes do surgimento dos sintomas.

Mulheres com histórico familiar devem

conversar com seu médico para

avaliação do risco e definição da

melhor conduta a ser adotada.
!
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Um nódulo ou outro sintoma suspeito nas

mamas deve ser investigado para confirmar se é

ou não câncer. Além do exame clínico das

mamas e dos exames de imagem como

mamografia, ultrassonografia e ressonância

magnética, a confirmação diagnóstica só é feita

por meio da biópsia, técnica que consiste na

retirada de um fragmento da lesão suspeita. O

material retirado é analisado pelo médico

patologista para a definição do diagnóstico.
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6. Tratamento 
Muitos avanços vêm ocorrendo no tratamento 
do câncer de mama nas últimas décadas. 

A terapia indicada depende da fase da doença e do 

tipo de tumor, e pode incluir cirurgia, quimioterapia, 

radioterapia, hormonioterapia e terapia alvo.

Quando o câncer é diagnosticado no início, há maiores chances

de cura. No caso de metástases (quando a doença se espalha

para outros órgãos), o tratamento busca prolongar a sobrevida e

melhorar a qualidade de vida do paciente.
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7. Prevenção 
Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem 
ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como:

– Pratica de atividade física;

– Alimentação saudável;

– Peso corporal adequado;

– Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

– Amamentar o maior tempo possível;

– Não fumar e evitar o tabagismo passivo. 
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É fundamental que a mulher conheça 
seu corpo para identificar eventuais 
alterações e procurar ajuda médica.  

Se observe, se cuide, se examine. Porque uma 
simples atitude pode fazer toda a diferença! 
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Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa
deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de
cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que
eles possam viver mais e
melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 

FOTO CECOMSAER 
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