
Outubro Rosa 2019: 
Vamos juntos e sem medo!

A campanha Outubro Rosa, 
reforça três pilares 
estratégicos no controle da 
doença: 

Ÿ prevenção primária (como 

reduzir o risco de câncer de 

mama);

Ÿ diagnóstico precoce (sinais 

e sintomas da doença);

Ÿ incentivar a mulher a 

observar o próprio corpo);

Ÿ Mamografia (para mulheres 

de 50 a 69 anos é 

recomendada a realização 

de uma mamografia de 

rastreamento [exame de 

rotina], a cada dois anos). 

Uma campanha que há anos 

fortalece as recomendações do 

Ministério da Saúde para o 

rastreamento e o diagnóstico 

precoce do câncer de mama e 

desconstrói o medo da doença.

importância da 
prevenção e detecção 

precoce 

No Outubro Rosa, o INCA reforça 
importância da prevenção e detecção 

precoce do câncer de mama.
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#OUTUBROROSA

O câncer de mama é hoje um relevante problema de saúde pública. É 

a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior parte do 

mundo. De acordo com as últimas estatísticas mundiais do 

Globocan 2018 (BRAY, 2018), foram estimados 2,1 milhões de casos 

novos de câncer e 627 mil óbitos pela doença.

No Brasil, as estimativas de incidência de câncer de mama para o ano 

de 2019 são de 59.700 casos novos, o que representa 29,5% dos 

cânceres em mulheres, excetuando-se o câncer de pele não 

melanoma. Em 2016, ocorreram 16.069 mortes de mulheres por 

câncer de mama no país.
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