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Nesta edição de outubro, a Revista 
MedABC destaca no artigo de capa um 
tema mundialmente em evidência: o 
Outubro Rosa – considerado mês dedica-
do à orientação e prevenção do câncer 
de mama. Trata-se de uma doença grave, 
mas que pode ser curada. E quanto mais 
cedo for detectada, maiores as chances 
de cura. Por essa razão, a realização da 
mamografia anualmente a partir dos 
40 anos de idade é fundamental! Isso 
porque este exame permite visualizar 
pequenas alterações, possibilitando o 
diagnóstico do câncer em fase inicial, 
em tumores ainda não palpáveis.

O movimento Outubro Rosa surgiu 
em 1990 durante a primeira “Corrida 
pela Cura”, em Nova York, que desde 
então promove a ação anualmente. En-
tretanto, somente em 1997 entidades 
das cidades de Yuba e Lodi, também 
nos Estados Unidos, começaram a pro-
mover atividades voltadas ao diagnós-
tico e prevenção da doença, escolhen-
do o mês de outubro como epicentro 
dos trabalhos. Hoje o Outubro Rosa 
é realizado em diversos países pelo 
mundo. No Brasil, a primeira iniciativa 
nesse sentido ocorreu em 2002, com a 
iluminação do monumento Mausoléu 
do Soldado Constitucionalista, na Capi-
tal. Daí em diante passou a ser repetida 
anualmente em vários cantos do país.

De acordo com o Ministério da Saú-
de, o câncer de mama é o tipo de câncer 
que mais acomete mulheres em todo o 
mundo, tanto em países em desenvol-
vimento quanto em países desenvolvi-
dos. Representa cerca de 25% de todos 
os tipos de câncer diagnosticados nas 
mulheres e é o tumor mais comum en-
tre as brasileiras, com exceção do cân-
cer de pele não melanoma.
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O câncer de mama é o tipo de câncer 
que mais acomete mulheres em todo o 
mundo, tanto em países em desenvolvi-
mento quanto em países desenvolvidos. 
Representa cerca de 25% de todos os 
tipos de câncer diagnosticados nas mu-
lheres e é o tumor mais comum entre 
as brasileiras, com exceção do câncer 
de pele não melanoma. Para estimular 
a detecção precoce da doença, diversos 

países comemoram neste mês o “Outu-
bro Rosa” – campanha global dedicada, 

justamente, a conscientizar e 
orientar a população so-

bre a importância da 
prevenção e do diag-
nóstico precoce.

De acordo com o 
Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), são es-
perados 57.960 casos 
novos de câncer de 
mama neste ano no 
Brasil. A idade é um 
dos mais importan-
tes fatores de ris-
co para a doença: 
cerca de quatro em 
cada cinco casos 
ocorrem após os 
50 anos. Outros 
fatores que au-
mentam o risco 
da doença são 
fatores ambien-
tais e comporta-
mentais, fato-
res da história 
reprodutiva e 
hormonal e 

fatores genéticos e hereditários.
Trata-se de doença grave, mas que 

pode ser curada. Quanto mais cedo for 
detectada, mais fácil será curá-la. O sin-
toma mais comum é o aparecimento de 
um “caroço”. Nódulos que são indolores, 
duros e irregulares têm mais chances de 
ser malignos, mas há tumores que são 
macios e arredondados. Portanto, é im-
portante ir ao médico.

Se no momento do diagnóstico o tu-
mor apresentar menos de 1 centímetro 
(estágio inicial), as chances de cura che-
gam a 95%. Quanto maior o tumor, me-
nor a probabilidade de vencer a doença. 
A detecção precoce é, portanto, estraté-
gia fundamental na luta contra o câncer 
de mama.

O principal método para o diagnós-
tico precoce é a mamografia – uma ra-
diografia das mamas realizada por equi-
pamento denominado mamógrafo –, 
que permite a visualização de pequenas 
alterações, possibilitando o diagnóstico 
do câncer em fase inicial. A finalidade do 
rastreamento mamográfico é justamen-
te essa: identificar um tumor ainda não 
palpável, quando são elevadas as possi-
bilidades de cura.

É importante que a mulher faça a pri-
meira mamografia entre 35 e 40 anos. 
Depois dessa idade, o exame deve ser 
feito anualmente a partir dos 40 anos, 
sempre levando as mamografias an-
teriores para comparar possíveis alte-
rações. Em casos específicos, o médico 
pode solicitar a realização do exame 
preventivamente para pacientes mais 
jovens. A história das mamas são as ima-
gens contidas nas mamografias.

Dr. GuErino BArBAlACo nETo
Médico mastologista e coordenador do setor de Mastologia do Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, em Santo André

OUTUBRO ROSA
TODOS CONTRA O CâNCER DE MAMA!
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CARNES PROCESSADAS NA ‘LiSTA NEGRA’ DA OMS
Desde 2015, um relatório publica-

do pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) relaciona o aumento do risco de 
câncer ao consumo de carnes processa-
das, como salame, salsicha, bacon, lin-
guiça e presunto, por exemplo.

Segundo a Agência Internacional de 
Pesquisa em Câncer (IARC), que integra a 
OMS, as carnes processadas fazem parte 
do grupo 1 na classificação dos produtos 
considerados carcinogênicos. É a mesma 
categoria em que se encontram o cigarro 
e a fumaça de óleo diesel, por exemplo. 
Uma porção diária de 50 gramas de carne 
processada seria suficiente para aumen-
tar em 18% o risco de câncer de intestino, 
além de também estar associada a tumo-
res no pâncreas e na próstata.

Já sobre a carne vermelha em geral, 
o relatório da Organização Mundial da 
Saúde afirma que as evidências são limi-
tadas, mas que o consumo é “provavel-
mente” cancerígeno.

AnDrEA BonVini
nutricionista pela Faculdade de Medicina do ABC e doutoranda em Ciência dos Alimentos e nutrição Experimental pela 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da universidade de São Paulo

Entretanto, diferentemente do cigar-
ro, em que não existe nível seguro para 
consumo, as carnes processadas e os 
embutidos (tipo de alimento processa-
do, obtido a partir da moagem da carne) 
devem ser consumidos com a menor fre-
quência possível, mas não necessaria-
mente abolidos. Mas, de forma alguma, 
a apologia a este consumo deve ser in-
centivada. Todavia, a redução ou retira-
da total desses produtos da dieta habitu-
al é de responsabilidade da população, 
que precisa se conscientizar e optar por 
alimentos saudáveis, assim como dos 
produtores, que devem se adequar às 
legislações vigentes e melhorar a qua-
lidade dos produtos. Esperamos que a 
conduta da OMS sirva de alerta para am-
bas as partes.

DEFINIÇÃO GLOBAL
A OMS classifica como carne vermelha 

toda a carne proveniente de músculo de 
mamíferos, incluindo as carnes bovina, 

vitela, porco, cordeiro, car-

neiro, cavalo e cabra. Já a carne proces-
sada é aquela que passa por transforma-
ção através de salga, cura, fermentação 
ou defumação, entre outros processos.

Resumidamente, a carne vermelha 
é natural, sem aditivos. Já as carnes pro-
cessadas geralmente recebem adição de 
sais de nitrito, nitrato de sódio ou po-
tássio, com a finalidade de conferir cor, 
sabor e conservar os alimentos, inibindo 
o crescimento e a produção de toxinas 
bacterianas. Entretanto, a ingestão exa-
cerbada desses sais pode causar diversos 
prejuízos à saúde. Infelizmente, no Bra-
sil, a maioria dos produtos embutidos 
apresenta teores de nitritos e nitratos 
superiores ao limite máximo estabeleci-
do pela legislação vigente.

Para piorar, hoje é extremamente 
comum encontrar esses alimentos em 
preparações escolares e restaurantes 
empresariais, principalmente devido 
ao baixo custo e à alta durabilidade. 
Os lares brasileiros estão se rendendo 
aos processados, tanto pela economia 
quanto pela praticidade. Mas o custo 
para a saúde é alto, especialmente para 
as crianças, que sofrem com a obesida-

de, dislipidemia e diabetes, que são 
doenças causadas, em grande 

parte, pelos péssimos há-
bitos alimentares.
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ESCOLiOSE: ATENçãO à ‘COLUNA TORTA’
A escoliose é conhecida po-

pularmente como coluna torta 
e tem como característica princi-
pal o desvio anormal da coluna 
vertebral para o lado esquerdo 
ou direito. A doença causa de-
formidades em diferentes graus, 
que podem estar associadas 
a dores na coluna torácica ou 
lombar. Casos mais avançados 
podem ocasionar sintomas neu-
rológicos como perda de força 
muscular e da função motora ou 
até mesmo complicações pul-
monares, colocando em risco a 
vida dos pacientes.

A escoliose atinge de 0,5% a 

8% da população e é mais fre-
quente em mulheres. O diag-
nóstico é feito através de ra-
diografias. O exame físico com 
alterações de simetria do tronco 
pode levar à suspeita de início da 
deformidade. Entre os tipos mais 
comuns estão a escoliose idiopá-
tica (cuja causa não é totalmente 
conhecida), com cerca de 80% 
dos casos, além da degenerativa, 
congênita e neuromuscular.

Os tratamentos variam se-
gundo a causa e vão desde a 
associação de atividade física, 
fisioterapia e medicamentos até 
casos mais graves, nos quais há 

necessidade de cirurgia para cor-
reção da curvatura da coluna.

Nos últimos 10 anos, o gru-
po de coluna da Faculdade de 
Medicina do ABC tem se dedi-
cado ao atendimento clínico 
e cirúrgico desses pacientes e 
tornou-se referência no Esta-
do de São Paulo. Mais recente-
mente, teve início um projeto 
para estudar os diferentes po-
limorfismos gênicos relaciona-
dos à apresentação clínica des-
sas deformidades. Esse projeto 
genético conta com auxílio dos 
professores Caio Parente Bar-
bosa e Bianca Bianco.

Dr. luCiAno MillEr rEiS roDriGuES
Professor auxiliar da disciplina do Aparelho locomotor da Faculdade de Medicina do ABC 
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Estima-se que metade dos 
diabéticos com mais de 60 
anos sofra de uma complica-
ção crônica conhecida como 
pé diabético. São infecções e 
problemas circulatórios nos 
membros inferiores, cujas 
causas principais são a falta 
do controle do diabetes e a 
manutenção de altas taxas de 
glicose no sangue por tempo 
prolongado.

É muito importante estar 
atento ao início dessa com-

plicação. 

Quando examinamos o pa-
ciente, verificamos se há fa-
lha na circulação, pois nem 
sempre os sintomas mais 
comuns da obstrução estão 
presentes. O sintoma vascular 
mais comum são dores nas 
pernas ao caminhar. Além 
disso, é preciso estar atento 
a alguns sinais: quando notar 
um ferimento nos pés, de-
dos roxos, muito vermelhos 
ou muito brancos, o pacien-
te deve procurar um médico 
vascular para realizar exames 
e consultar o endocrinologis-
ta para controlar o diabetes.

Apesar de ser uma 
condição prevení-

vel, existem mui-
tos casos de pa-

cientes que 
descuidam 

e permi-
tem o 

avanço do pé diabético. A 
atenção para um ferimento 
nos pés de uma pessoa com 
diabetes é muito importante, 
pois o comprometimento das 
artérias, como obstrução, não 
permite a cicatrização ade-
quada, com risco de infecção, 
gangrena e, em casos extre-
mos, de amputação da área 
afetada.

A medida preventiva mais 
importante é o controle dos 
níveis de glicemia, mas alguns 
cuidados simples favorecem 
a circulação do sangue, como 
elevar os pés na hora de dor-
mir, deixando a parte inferior 
da cama mais elevada. Outra 
dica é manter as pernas esti-
cadas e os pés sobre uma ca-
deira enquanto estiver senta-
do. Vale lembrar que nunca se 
deve colocar uma almofada 
embaixo das pernas, pois a 
compressão prejudica a circu-
lação do sangue.

O tratamento para o pé 
diabético é realizado pelo 
médico vascular. Inclui lim-
peza local e, quando houver 

infecção, uso de antibióticos. 
Além disso, é muito importan-
te o exame periódico para ve-
rificar a circulação sanguínea 
nas pernas, pois existem casos 
que necessitam de tratamento 
cirúrgico para correção de pro-
blemas de obstrução.

O bom controle do dia-
betes é fundamental para o 
sucesso do tratamento, pois 
o pé diabético pode levar à 
sérias complicações, como a 
retirada de dedos, de todo o 
pé comprometido e até mes-
mo da perna. Entretanto, se o 
pé diabético for bem tratado, 
o resultado é muito bom para 
o paciente. O mais importante 
é evitar o progresso dessa 
complicação. Caso ela 
ocorra, deve-se tra-
tar o mais rápido 
possível com 
médicos es-
pecialistas 
e nunca 
com tra-
tamen-
tos ca-
seiros.

DrA. MAriA AnGElA ZACCArElli MArino
Professora de Endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC.

Os cuidados com o pé diabético
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