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Se 720 mulheres, com idade de 50 a 69 anos 
e sem alto risco para câncer de mama, são 
rastreadas a cada dois anos, por 11 anos: 

26 dessas mulheres poderão ter uma biópsia 
para confirmar se elas têm ou não câncer de 
mama 

Pelo menos 4 mulheres poderão ter a mama 
removida sem necessidade 

1 mulher poderá escapar de morrer de câncer

Prós e contras da Mamografia 

O mês de outubro foi escolhido 
internacionalmente para campanhas sobre a 
importância da prevenção do câncer de mama, que 
acomete mulheres e homens em todo o mundo. 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer 
mais comum no Brasil (fica atrás apenas do câncer 
de pele), mas é o que causa o maior número de 
mortes. 

São diversos os fatores considerados de risco 
para essa doença: hormonais, comportamentais, 
genéticos e relacionados ao histórico reprodutivo 
da mulher. Todavia, há maneiras de diminuir a 
chance de desenvolvê-la. 

Vários fatores de risco são evitáveis, como 
o sedentarismo e o excesso de peso, que podem 
ser superados com exercícios e uma alimentação 
equilibrada. A redução no consumo de álcool 
também contribui muito com a prevenção.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
José de Alencar (o Inca), é recomendável que as 
mulheres examinem as mamas cotidianamente, 
para reconhecer variações naturais, facilitando a 
identificação de alterações.  O acompanhamento 
médico para prevenção é sempre recomendado.

O Inca orienta que mulheres de 50 a 69 anos realizem mamografia a cada dois anos. Há, no entanto, 
que se avaliar os prós e contras da realização desse exame.

Presença de caroço, geralmente indolor 

Pele da mama avermelhada, retraída ou 
como casca de laranja

Alterações no bico do peito

Nódulos na região das axilas ou pescoço

Saída de líquido anormal das mamas

É preciso 
ficar atenta
aos sintomas

É preciso 
ficar atenta
aos sintomas
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Segundo dados do Ministério da Saúde e do 

Instituto Nacional do Câncer (Inca), um homem 
morre por conta do câncer de próstata, no Brasil, a 
cada 38 minutos. Entre as pessoas acometidas com 
algum tipo de câncer, o de próstata responde por 
28,6% das mortes.

No entanto, assim como há medidas para 
prevenir o câncer de mama, também há exames 
preventivos muito eficazes para diagnosticar a tempo 
o cancêr de próstata e salvar muitas vidas.

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), o exame de sangue somado ao 
exame de toque tem eficácia de diagnóstico de 90% ou 
mais. Estes exames são recomendados para homens 
a partir dos 45 anos de idade se tiverem histórico 
familiar da doença, forem negros ou obesos, e para 
todos os homens acima de 50 anos. 

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com 
mais mortes causadas pelo câncer de próstata. 

A prevenção e o cuidado com a saúde são as 
maiores armas contra o câncer. É preciso quebrar o 
tabu sobre o exame de toque e as visitas ao urologista. 

O inca estima que a cada ano, no brasil,  
sejam diagnosticados mais de 68 mil novos casos  

de câncer de próstata. 

Cerca de 1 a cada 9 homens será diagnosticado  
com câncer de próstata.

O câncer de próstata é raro antes dos 40 anos.
Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados  

em homens com mais de 65 anos.
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Dor óssea

Dor ao urinar

Vontade de urinar com frequência

Presença de sangue  
na urina ou no sêmen

Os principais 
sintomas do câncer 

de próstata são:
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