Dicas de prevenção
com o mestre Yoda

o câncer pode afetar qualquer um, mas algumas
pessoas possuem riscos mais elevados, muitos deles
ligados a mutações genéticas herdadas.
no entanto, há evidências que uma série
de fatores ambientais e ligados ao estilo
de vida exercem uma forte influência
no risco de câncer, o que significa que
muitos dos casos podem ser evitados.
estudos recentes estimam entre 30 a 50%
dos casos.

Confira algumas dicas de prevenção para qualquer
tipo de câncer:
1. Tenha um peso saudável;

6. Limite o consumo de bebidas
adoçadas com açúcar;

2. Seja fisicamente ativo;
3. Tenha uma dieta rica em grãos,
verduras, frutas e legumes;
4. Limite o consumo de ‘fast foods’
e outros alimentos processados
ricos em gorduras, amidos e
açúcares;
5. Limite o consumo de
vermelha e processada;

carne

7. Limite o consumo de álcool;
8. Não utilize suplementos para
a prevenção do câncer;
9. para as mães, amamente
filhos, se possível;

os

10. Não fume e evite a exposição
ao tabaco.

Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e
atividade física é possível reduzir em até 28% o risco
de desenvolvimento do câncer de mama.
Já a amamentação pode reduzir em 4,3% o risco de
desenvolver câncer de mama, além de trazer
inúmeros benefícios para a saúde da mulher e do
bebê.

MAIS dicas de prevenção
prevenção ao câncer de mama
Se detectado em fase inicial, maiores
são as chances de tratamentos menos
agressivos e de cura.
1. Conheça seu corpo
o
postura
atenta
a
qualquer
alteração suspeita por meio da
observação e o toque é fundamental
para a detecção precoce.

2. Faça a mamografia
A mamografia de rastreio é um dos exames de
rotina recomendado para o sexo feminino mesmo
sem sinais e sintomas de câncer de mama. o exame,
que é capaz de identificar tumores menores que 1
cm, deve ser realizado a cada dois anos, na faixa
etária de 50 a 69 anos.
porém, se houver risco elevado de câncer de
mama, como, por exemplo, em casos de câncer de
mama e/ou ovário na família, é recomendado
conversar com o médico para avaliação do risco
e definição da conduta adequada.

prevenção ao câncer de colo de útero
Se detectado em fase inicial, as chances de cura são de
100%.
1. uso de preservativos
o uso de preservativos (camisinha masculina ou
feminina) durante a relação sexual com penetração
protege parcialmente do contágio pelo Hpv, que
também pode ocorrer pelo contato com a pele da
vulva, região perineal, perianal e bolsa escrotal.
Lembrando que a infecção por hpv, quando
persistente, pode ser a precursora do câncer de colo
de útero.

2. Faça o exame preventivo
Mais conhecido como papanicolau, o
exame é a principal estratégia para
detectar lesões precursoras e fazer o
diagnóstico precoce. É indicado para
pessoas do sexo feminino, entre 25 e 64
anos de idade, que têm ou já tiveram
vida sexual. os dois primeiros exames
devem ser anuais. Se os resultados
estiverem normais, pode passar a ser
realizado a cada três anos.

3. Tome a vacina contra o hpv
Existem duas vacinas para a prevenção do hpv: a quadrivalente
(Gardasil), que protege contra o Hpv 6, 11, 16 e 18; e a vacina bivalente
(Cervarix), que protege contra hpv 16 e 18. o Ministério da Saúde
implementou no Sistema único de Saúde (SuS) a vacina quadrivalente
para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.
Embora a quadrivalente seja indicada para ambos os sexos, entre 9 e
45 anos de idade, é a faixa etária adotada pelo SuS que apresenta maior
benefício pela grande produção de anticorpos e por ter sido menos
exposta ao vírus por meio de relações sexuais.
Já a vacina bivalente é indicada apenas para o sexo feminino a partir
de 9 anos, sem restrição de idade. No entanto, independente da vacina,
a realização periódica do exame preventivo é recomendada para o
sexo feminino, a partir dos 25 anos, pois a vacina não protege contra
todos os tipos oncogênicos do hpv.

