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Vamos superar juntos.
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Mas, afinal, o que é o câncer de mama?

A mama da mulher é formada pelos lobos, ductos e estroma. 
Grande parte dos cânceres de mama inicia nos ductos. 
Uma pequena parte pode começar nas células dos lobos. 
Um crescimento anormal das células mamárias, gerada por 
alterações genéticas nestas células, é o que causa o câncer
de mama. Mesmo sendo uma doença predominantemente 
feminina, homens também podem apresentar câncer de mama 
(menos de 1% dos casos). 

O câncer de mama pode assumir inúmeros tipos, alguns mais 
comuns, outros nem tanto. Os mais frequentes são os carcinomas 
ductais, região responsável pelo transporte do leite, cerca de 
70 a 80%. Ainda existem os carcinomas lobulares, que começam 
nas glândulas que produzem o leite. Existem, ainda, alguns outros 
tipos mais raros como câncer de mama inflamatório, doença de 
Paget, tumor filodes ou angiosarcoma.

Qual a causa do câncer de mama?

Na verdade, não podemos atribuir uma única causa ao câncer.
Muitos fatores podem trazer maior ou menor chance de 
desenvolver a doença. Desde o excesso de gordura corporal, 
falta de atividade física, consumo de carnes processadas, 
tabagismo e muitos outros podem ser fatores de risco para o 
desenvolvimento do câncer. Ainda existe a influência hereditária, 
que pode corresponder entre 5% a 10% do total de casos da 
doença.
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Percebendo os sinais

Apesar de vários tipos de câncer de mama se manifestarem 
como nódulos, nem sempre isso acontece. Por outro lado, a 
maior parte dos nódulos nas mamas não causa câncer, nem 
oferece riscos maiores.  Por isso, é tão importante fazer o 
autoexame e ser examinada por médicos diante de qualquer 
sintoma. E esses sintomas não se resumem apenas aquele 
“carocinho” na sua mama.

Os sinais podem variar muito, inclusive, podem ficar escondidos. 
De qualquer forma, você precisa conhecer o seu corpo 
para prevenir o câncer. Alguns períodos podem ser melhores 
para fazer a palpação das mamas. Nos dias depois da 
menstruação, com os seios menos inchados, a identificação 
de alterações fica mais fácil. Após a menopausa, esse tempo 
se estende para praticamente qualquer época do mês. Ainda 
são possíveis sinais de alerta: irritação ou inchaço da mama, 
vermelhidão da pele, inversão do mamilo, nódulo na região da 
axila, secreção sanguinolenta ou serosa pelos mamilos, inchaço 
do braço e dor nas mamas. No fim das contas, toda alteração 
deve ser alertada ao médico imediatamente. Lembre-se, quanto 
antes você diagnostica o câncer de mama, mais força você 
tem contra ela.

Conhecer para combater

Chega a hora de receber o seu diagnóstico de câncer 
de mama e você vê o seu mundo mudar completamente. 
Uma notícia dessas nunca é fácil de encarar. Um caminho 
de muita luta e mudanças até a cura se apresenta a você. 
Contudo, saber que se está com câncer – ainda mais se for 
um diagnóstico precoce – é a melhor forma de enfrentar esse 
problema. Conhecer o inimigo é uma grande vantagem. O 
diagnóstico não é uma barreira, mas, sim, seu aliado. Confie 
em você, nas pessoas que a amam e nos profissionais que a 
ajudam. Assim, começa a sua luta.
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Chegou a hora de tratar!

Com os primeiros alertas, depois de detectar as alterações na
mama por exames de ultrassom ou mamografia, o médico 
provavelmente fará uma biópsia para confirmação do 
diagnóstico. A partir daí, outros exames vão trazer mais
detalhes sobre o tipo de câncer e o estágio em que se
encontra. Sabendo exatamente as características do câncer a 
ser combatido, a escolha do tratamento ideal fica mais fácil.

Entre as principais opções de tratamento para o câncer de 
mama estão a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a 
hormonioterapia, a terapia- alvo e a imunoterapia.  É possível 
ainda que sejam combinados diferentes tipos de tratamento, 
dependendo da avaliação da equipe médica. Mesmo que o 
objetivo do tratamento seja combater um mal maior, alguns
efeitos colaterais podem surgir. Mas, calma, eles podem ser 
controlados ou amenizados para que você possa continuar
a sua vida com mais qualidade.

Desmistificando a reconstrução mamária

Uma das consequências no tratamento cirúrgico pode ser a 
necessidade da retirada de parte da mama ou de toda ela. 
Essa conduta é muito difícil para a mulher por diversos motivos, 
mas parte deles pode ser reduzida com a possibilidade de 
reconstrução mamária. Depois da mastectomia, a reconstrução 
da mama não recupera apenas o corpo da mulher, mas a sua 
confiança e autoestima. Mesmo que a mama reconstruída não 
substitua a mama natural, ela tem um efeito transformador na 
mulher que venceu o câncer.
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O câncer voltou, e agora?

Você fez tudo corretamente, o tratamento deu certo em um
primeiro momento, mas está enfrentando uma recidiva mesmo
assim. Não desista! Seguir o que os seus médicos indicam com 
disciplina é a melhor forma de encarar o câncer novamente.

A recidiva pode trazer outro ritmo de tratamento e outras
formas de atacar a doença. Converse com os profissionais que 
atendem você, com seus familiares e amigos, busque mais forças 
para vencer o câncer outra vez. Lembre-se: você já conseguiu!

 

Não enfrente essa luta sozinha!

Mesmo com a remissão ou a cura, sua vida terá mudado
para sempre. O mais importante para as mulheres que superaram
o câncer de mama é manter foco. Para isso, é preciso sempre 
buscar ajuda. Todo tipo de ajuda que possa fazer bem.
Isso não inclui apenas médicos e as pessoas que você ama, mas 
pessoas que passaram e estão passando pelo mesmo desafio.

Esteja sempre em busca de novas informações e detalhes.
A ideia não é apenas saber mais sobre o assunto, mas aliviar 
medos e tensões comuns a quem passou pelo câncer. Da mesma 
forma, ler algo interessante, escutar música, cozinhar ou fazer
outras atividades prazerosas, pode ter um efeito muito positivo.
O câncer de mama é um desafio gigante, mas que podemos 
enfrentar todos juntos.
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