


O câncer de mama
Novamente estamos no Outubro Rosa, o mês emblemático para trazer à atenção 
da população o flagelo do câncer de mama: a segunda neoplasia que mais mata 
mulheres.

A cada ano, instituições que possuem uma preocupação social com a saúde da 
mulher se empenham em disseminar informações sobre a importância do diagnóstico 
precoce para a cura do câncer de mama. 

A recomendação padrão é que mulheres saudáveis realizem a mamografia 
anualmente, e exame clínico das mamas a partir dos 40 anos.

• O câncer de mama já é o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo (só 
perde para o de pele);

• Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a doença responde por 
28% dos casos de câncer surgidos a cada ano no Brasil.

Grupos de risco
• Maior risco: mulheres que têm parentes 

de 1º grau que tiveram câncer de mama 
antes dos 50 anos. Nesses casos, o 
acompanhamento com o mastologista 
deve começar mais cedo, aos 35 anos.

• Menarca precoce (idade da primeira 
menstruação).

• Menopausa tardia (após os 50 anos).

• Primeira gravidez depois dos 30 anos.

• Nuliparidade (ausência de filhos).

• A idade é outro fator de risco, pois o 
aumento da idade é proporcional ao 
aumento da incidência da doença.
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Fique alerta para os sintomas!

Previna-se ! Cuide do seu bem mais precioso

Ao notar o aparecimento de qualquer um dos sinais abaixo, procure o médico:

Para prevenir ou reduzir a incidência do câncer de mama, devem ser adotadas 
medidas simples, dietéticas e comportamentais, veja:

Presença de nódulos na mama.

Deformação ou alteração 
no contorno natural da mama.

Retração ou desvio do mamilo.

Saliência ou reentrância 
da pele da mama.

Irritação da pele em torno 
do mamilo ou da aréola.

Pedra de sangue ou líquido 
escuro no mamilo.

01

02

03

04

05

06

07 Caroço duro na axila.

Diminuição do uso 
de bebidas alcoólicas.

Prática de atividades 
físicas frequentemente.

Consultas periódicas com 
o mastologista e realização 
do exame de mamografia.

Controle do peso.

Realizar o autoexame também é válido, 
mas lembrando que essa é uma prática auxiliar.
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Faca o autoexame periodicamente!s

A época adequada para a realização do autoexame 
se dá uma semana após o início da sua menstruação. 
Realize o autoexame de acordo com as explicações 
abaixo:

• Em frente ao espelho, procurando modificações 
no formato das mamas.
Procure inchaço, depressão da pele ou alteração 
no mamilo de cada mama, em frente ao espelho, 
inicialmente com os braços caídos ao lado do corpo 
e posteriormente com os braços para o alto, acima 
de sua cabeça. Poucas mulheres apresentam mamas 
exatamente iguais.

• No banho, procurando nódulos.
Examine suas mamas durante o banho, pois elas 
deslizam mais facilmente sobre a pele molhada ou 
ensaboada. Com seus dedos esticados, pressione 
suavemente toda a superfície da mama, procurando 
alguma saliência, caroço ou espessamento. Utilize a 
mão direita para examinar a mama esquerda e a mão 
esquerda para a mama direita.

• Deitada, procurando nódulos.
Coloque a mão direita atrás de sua cabeça e, com 
a mão esquerda e os dedos indicador e médio 
esticados, pressione suavemente a mama direita, 
com movimentos circulares, na periferia da mama 
e terminando no mamilo. Posteriormente, utilize 
o mesmo procedimento para examinar a mama 
esquerda.

• Procurando secreção do mamilo.
Aperte suavemente o mamilo de cada mama, com 
os dedos polegar e indicador. O aparecimento de 
secreção abundante ou sanguinolenta deverá ser 
relatado imediatamente ao seu médico.
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Conheca mais sobre o Grupo CAM - seu aliado 
no combate ao câncer de mama

s

O grupo CAM  incentiva as campanhas de prevenção e diagnóstico precoce desde 
a sua fundação e, como não poderia deixar de ser, aprofunda seus esforços neste 
mês. A ética, o respeito, a responsabilidade, o compromisso e a dedicação nos 
tornou referência na assistência à mulher. O fundamental é que a história não para e 
permanecemos focados em manter e elevar a qualidade dos serviços prestados.

Sabendo da importância do médico no processo 
de prevenção e diagnóstico precoce, o grupo CAM 
investe cada dia mais na capacitação dos seus 
profissionais. É também marca registrada do nosso 
serviço a incorporação de jovens profissionais, 
sempre muito qualificados, o que possibilita 
a renovação, o aperfeiçoamento e a troca de 
experiência com os mais velhos.

As equipes de ginecologia, mastologia, radiologia, oncologia, medicina nuclear 
e patologia estão preparadas para prestar o melhor atendimento disponível, 
equiparável apenas aos melhores serviços dos grandes centros médicos mundiais. 
Cabe ao paciente, que é o nosso bem mais precioso, visitar o seu médico 
periodicamente para que este possa lhe orientar e ajudar no combate ao inimigo 
silencioso.

Aliado a equipe médica extremamente capacitada, 
nós dispomos de equipamentos de última geração 
que facilitam o trabalho dos nossos profissionais. 
Nós, do grupo CAM, com a experiência, capacitação 
e carinho aos nossos profissionais estamos sempre a 
sua disposição.

Neste mês de outubro e durante todo o ano, 
lembre-se de quem sempre pensa no melhor 
para você, visite seu médico.
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Conheça as nossas clínicas e todas as especialidades que oferecemos 
para sua completa assistência!
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COMPARTILHE

Canela - Garibaldi - Itaigara - 
Rio Vermelho - Lauro de Freitas - 
Feira de Santana

Central de Marcação: 71 3352-8800

71 9 9994-3061 

grupocam.com.br

instagram.com/grupo_cam

facebook.com/grcam

Grupo CAM - Momento Saúde

Grupo CAM

tel:7133528800
http://grupocam.com.br
http://instagram.com/grupo_cam
http://facebook.com/grcam
https://www.youtube.com/channel/UC_Fg-1KAAiD021V8Lurmm9w
https://open.spotify.com/show/0QqU4jjtYJTFqS2i3RFQwb?si=klOr7shhS8O20hpQLUE_3g 
https://api.whatsapp.com/send?1=ptBR&phone=5571999943061

