


O CRC Mulher - Contabilize saúde, previna-se!

O “CRC Mulher - Contabilize saúde, previna-se!” é um evento que nasce a partir da iniciativa da 
Comissão Estadual da Mulher Contabilista da Paraíba (CEMC-PB), atualmente coordenada 
pela Contabilista Terezinha Carvalho Fernandes, mas que possui o apoio da Presidência 
do Conselho Regional de Contabilidade (CRCPB), representado pelo Contador Bruno 
Sitonio Fialho de Oliveira, com o apoio da Comissão do Voluntário do CRCPB, coordenada 
pela Contabilista Luciana Alencar Firmo Macedo.

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre 
as mulheres. 

No Brasil, representa a principal causa de morte por câncer em mulheres. Por esse motivo 
re-solvemos criar um material com os principais fatos ou fake sobre esse tema.
Trazemos também os dez principais alertas sobre essa doença.



FATO

Praticar uma atividade física ajuda 
na prevenção ao câncer

Cerca de 30 minutos diários de caminhada 
são suficientes. E a atividade traz 
benefícios extras: mantém os ossos fortes 
e a cabeça tranquila.

FAKE

    O câncer de mama é incurável 
Quando o câncer é identificado nos primei-
ros estágios da doença, a chance de cura é 
de 95%. Por isso, a realização do autoexame 
e o acompanhamento frequente ao 
médico é fundamental.



FATO

Câncer de mama pode afetar mulheres 
antes dos 30 anos

As mulheres mais jovens não costumam se                 
preocupar com o câncer de mama, o que é até 
compreensível, visto que a grande maioria dos 
casos da doença ocorre após os 50 anos de idade. 
Riscos menores, porém, não significam que não há 

com o que se preocupar.
Dados de pesquisas norte-americanas mostram 
que aproximadamente 7% das mulheres                         
diagnosticadas com câncer de mama têm menos 
de 40 anos. Mulheres abaixo dos 30 também são 
acometidas pela doença, embora em percentual 

menor.
O problema é que esse tipo de câncer costuma ser 
biologicamente mais agressivo em jovens. Se              
associarmos isso aos fatores que limitam a
detecção precoce (que serão tratados mais 
abaixo), as chances de cura ficam menores – e a 

agressividade dos tratamentos, maiores.

FAKE

Todo tumor é câncer
Nem todo tumor é câncer. 

A palavra tumor corresponde ao aumento de 
volume observado numa parte qualquer do corpo. 
Quando se dá por crescimento do número de             
células, é chamada neoplasia, que pode ser

benigna ou maligna. 
Ao contrário do câncer, que é neoplasia
maligna, as neoplasias benignas crescem de forma 
organizada, em geral lentamente, e o tumor            
apresenta limites bem nítidos. Elas tampouco 
invadem os tecidos vizinhos ou desenvolvem 

metástases. 
O lipoma e o mioma são exemplos de tumores         

benignos.



FATO

Amamentar protege contra o câncer de 
mama

Especialmente se a gestação for antes dos 30 anos 
de idade. Também deve se considerar o período de 
aleitamento. Há evidências de que quanto mais 

prolongado, maior a proteção.
Esse elo se dá porque a amamentação reduz o 
número de ciclos menstruais e,                                              
consequentemente, da exposição a certos 
hormônios femininos que podem estar por trás do 

surgimento de tumores, caso do estrógeno. 
Ressalte-se que existem vários outros fatores que 
levam ao câncer e que, infelizmente, para algumas 
mulheres o fato de amamentar não determina 

prevenção.

FAKE

Câncer de mama só aparece em quem tem 
histórico familiar

A maioria das mulheres acometidas pelo câncer 
de mama não tem familiares com a doença.  “As       
estimativas mostram que aproximadamente 10 % 

dos casos têm origem hereditária”.
A história familiar, porém, influencia quando o 
parentesco é de primeiro grau, ou seja, se a mãe, a 
irmã ou a filha foram diagnosticadas. E ainda mais 
quando o tumor apareceu antes dos 40 anos. 
Nessas situações, a mulher deve redobrar a
atenção e procurar o médico para a orientação da 
conduta adequada, inclusive com a realização de 

rastreamento genético.
Os principais fatores de risco para a doença 
incluem o tabagismo, a obesidade, o alcoolismo e o 
envelhecimento. Portanto, algumas medidas
preventivas podem começar muito cedo, ainda na 

infância. Fique atenta! 



FATO

Qualquer pessoa corre o risco de  
desenvolver câncer

Como a ocorrência do câncer aumenta com a 
idade, no entanto, a maioria dos casos acontece 

entre adultos de meia idade ou idosos.
 O risco relativo mede a relação entre os fatores 
de risco e o câncer, comparando o risco da doença 
se desenvolver em pessoas com determinada           
exposição ou característica. Os fumantes, por           
exemplo, tem um risco relativo dez vezes maior de 
desenvolver câncer de pulmão se comparados 
com os não fumantes. A maioria dos riscos
relativos não apresenta essa dimensão. As               
mulheres com um histórico familiar em primeiro 
grau (mãe, irmã ou filha) de câncer de mama, por 
sua vez, tem cerca de duas vezes mais risco de ter 

a doença.

FAKE

Adoçante provocam câncer

Essa é outra crendice do século XXI. 
Durante 20 anos, a sacarina foi apontada como 

uma substância cancerígena.
Pesquisadores americanos concluíram que os             
tumores em ratos, provocados pela sacarina, 
crescem devido a mecanismos que não são

relevantes para as condições humanas. 
Por isso, a sacarina foi retirada da lista de
substâncias cancerígenas que é publicada todos 
os anos pelo Instituto Nacional do Ambiente e 

Ciências da Saúde dos Estados Unidos.



FATO

Uso de terapia hormonal aumenta risco de 
câncer de mama

Uma meta-análise publicada no  Lancet a 
pontou que o uso de terapia hormonal aumentou o 
risco de  câncer de mama em 26% em relação 

àquelas          mulheres que nunca usaram.
Pacientes que receberam a terapia de estrogênio 
combinado com progesterona (como         
levonogestrel, acetato de noretisterona e acetato 
de medroxiprogesterona) apresentaram maior 
risco, mas mesmo o uso de estrogênio isolado 
(estradiol ou estrogênio de origem equina) 

mostrou risco elevado.
 Naturalmente, o risco cresceu quando o tempo de 
uso da terapia hormonal era maior, assim como 
quando comparado entre aquelas que ainda usam 
os medicamentos àquelas que já interromperam.

FAKE

O câncer de mama só atinge mulheres

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) informa 
que, desde de 2013, o câncer de mama já matou 

14.388 pessoas, sendo 188 homens. 
Especialistas explicam que, para cada 100 pessoas 

atingidas por esse câncer, uma é homem.

                        De acordo com o especialista, o câncer pode ser 
caracterizado como mais agressivo em homens do 
que em mulheres. Isso porque o corpo masculino 
tem pouco tecido mamário, o que faz com que as 
células cancerígenas se espalhem com maior              
facilidade para regiões próximas à mama como, 
por exemplo, o músculo peitoral maior (abaixo da 

mama).

Homem, esteja atento aos  sinais!



FATO

                      

                     

                       

Quem menstrua muito cedo ou é mãe 
depois dos 30 anos tem maior 

probabilidade de desenvolver a doença

O risco aumenta porque essas mulheres 
menstruam mais vezes ao longo da vida, ficando 
excessivamente expostas aos hormônios 

estrogênio e progesterona.

A mulher também pode ser submetida a 
ultrassonografia e ressonância magnética 
A ultrassonografia e a ressonância magnética das 
mamas são exames complementares. São 
indicadas mais comumente para mulheres jovens, 

que têm os seios naturalmente mais densos. 
Nessa situação, a mamografia apresenta uma 
maior dificuldade de detectar eventuais nódulos. 
A ultrassonografia também ajuda nos casos em 
que a mamografia se mostra inconclusiva devido à 

presença de um nódulo

FAKE
Próteses de silicone podem causar câncer

Não há relação entre câncer de mama e próteses 
de silicone. O único ponto negativo é que o
implante pode dificultar o diagnóstico de tumores.

Se eu fizer o autoexame todos os meses 
não preciso fazer a mamografia

Embora seja um aliado para despertar a
consciência corporal, o autoexame, na grande 
maioria das vezes, não é capaz de flagrar o início 
de um tumor, na fase em que as lesões são muito 

pequenas. A palpação detecta caroços maiores.
Então, por mais que seja desconfortável, a            
mamografia é fundamental para o diagnóstico 
precoce. “Ela revela microcalcificações, nódulos 
menores e outras irregularidades”, Toda mulher, 

após os 40 anos de idade, deve realizar.
Também é importante estar atenta a alguns sinais, 
como diferenças consideráveis entre o tamanho 
dos seios, alterações nos mamilos e na pele da 
mama, inchaços incomuns na área, presença de 

secreções ou mesmo sangue, entre outros.



10 SINAIS DE ALERTA
1-Engrossamento da pele de toda a mama ou de uma parte dela.
2- Formação de crostas ou áreas de vermelhidão no mamilo ou na aréola, ou áreas de pele que
descamam no mamilo, aréola ou em qualquer área da mama.
3- Secreções na região das mamas, tanto pela pele quanto pelo mamilo ou aréola. As secreções
podem ser de qualquer cor, ou mesmo transparentes.
4- Áreas de retrações (afundamentos) nas mamas.
5- Áreas irritadas que coçam ou ardem nas mamas, aréolas ou mamilos.
6- Inversões dos mamilos que não haviam antes (quando o mamilo afunda para dentro da
aréola).
7- Crescimento rápido de veias aparentes na pele das mamas.
8- Feridas que aparecem de repente na pele das mamas, aréolas ou mamilos.
9- Crescimento súbito do volume de uma das mamas.
10- Nódulos na região das axilas ou pescoço.






