CÂNCER DE MAMA – CUIDE-SE
O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres em todo o mundo,
tanto em países desenvolvidos, como em desenvolvimento. Suas taxas de incidência
variam entre as regiões, com as maiores taxas em 2012 na Europa Ocidental (96/100
mil) e as menores na África Central.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados no Brasil
em 2014 57.120 casos novos, com risco estimado de 56,09 casos a cada 100 mil
mulheres; enquanto que nas capitais do país, estima-se 19.170 casos novos com um
risco estimado de 80,67.
Alguns fatores de risco para desenvolver o câncer de mama são bem conhecidos,
como:


Histórico Familiar
Dois ou mais parentes de primeiro grau com câncer de mama, entre outros
critérios.



Idade
As mulheres entre 40 e 69 anos são as principais vítimas de câncer de mama.

Isso porque a exposição ao hormônio estrógeno está no auge com a chegada dessa
idade. A partir dos 50 anos, particularmente, os riscos entram em uma curva ascendente.


Menstruação precoce
A relação entre menstruação e câncer de mama está no fato de que é no início

desse período que o corpo da mulher passa a produzir quantidades maiores do hormônio
estrógeno. Esse hormônio em quantidades alteradas facilita a proliferação desordenada
de células mamárias, resultando em um tumor. Quanto mais intensa e duradoura é a
ação do hormônio nas células mamárias, maior é a probabilidade de um tumor.



Menopausa Tardia
A lógica nesse caso é a mesma do caso acima - enquanto a menstruação não

cessa, os ovários continuam a produzir o estrógeno, deixando as glândulas mamárias
mais expostas ao crescimento celular desordenado.



Colesterol Alto
O colesterol é a gordura que serve de matéria prima para a fabricação do

estrógeno. Dessa forma, mulheres que altos níveis de colesterol tendem a produzir esse
hormônio em maior quantidade, aumentando o risco de câncer de mama.


Obesidade
O excesso de peso é um fator de risco para o câncer de mama principalmente

após a menopausa. Isso porque a partir dessa idade o tecido gorduroso passa a atuar
como uma nova fábrica de hormônios. Sob a ação de enzimas, a gordura armazenada
nas mamas, por exemplo, é convertida em estrógeno. O alerta é mais sério para aquelas
que apresentam um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30. A redução
de apenas 5% do peso já cortaria quase pela metade os riscos de desenvolver alguns dos
principais tipos de câncer de mama. A constatação é de pesquisadores do Centro de
Prevenção Fred Hutchinson (EUA), com base na avaliação de dados de 439 mulheres
acima do peso entre 50 e 75 anos de idade.
Desta forma a campanha Outubro Rosa teve início na década de 90 nos Estados
Unidos e ganhou repercussão e adesão em todo o mundo. O nome remete à cor do laço
rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama, chegando ao Brasil
em 2008, por iniciativa da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à
Saúde da Mama (Femama).
O propósito da campanha é chamar a atenção para importância do cuidado com
o corpo por parte das mulheres.
Convidamos todas as mulheres para participar da palestra que será realizada no
dia 15/10/2014, as 14h00min na casa da cultura, ministrada pelo Dr. Pieraldo José
Santos Suazo.

QUEM AMA SE CUIDA, ABRACE ESSA IDEIA.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO
DE GUAPORÉ.

