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#OUTUBRO ROSA
CÂNCER A DESCOBERTA PRECOCE É FATOR DECISIVO PARA A CURA DO CÂNCER DE MAMA

A CURA
É POSSÍVEL
Mulheres com mais idade correm mais
riscos de desenvolverem câncer de mama

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tamires Vichi
@jornalovale

Dentre tantos significados que
a palavra câncer pode trazer
à vida de uma pessoa, o seu
real significado, ou seja, sua
origem, vem da palavra grega
karkinos, que significa caranguejo. O formato do crustáceo, com suas várias patas,
lembrava a forma que o câncer
ia assumindo ao se espalhar e
deformar a pele sobre os vasos sanguíneos de uma pessoa, como explica o Inca (Instituto Nacional de Câncer).
E o pequeno caranguejo que
brota no peito é, hoje, a maior
causa de morte por câncer em
mulheres brasileiras. Durante
o ano de 2020, as estimativas
do Inca são de que mais de
66 mil novas ocorrências da
doença surgiram e a mortalidade está ligada a diversos
fatores, como sedentarismo e
obesidade.
CURA.

Quanto antes o câncer é descoberto, maiores são as chances
de cura e é por isso durante o
mês de outubro tanto se fala
sobre o tema. Luciana Valadares, por exemplo, viu o câncer
de perto quando sua mãe, Lígia Valadares, hoje com 79
anos, recebeu o diagnóstico
positivo para a doença:

66
MIL MULHERES
tiveram câncer de mama
no Brasil durante o ano de
2020 de acordo com o INCA

PREVENÇÃO
a mamografia
E“Faça
anualmente e acreditem
de coração que a cura é
real”.
Luciana Valadares
Jornalista

“Recebemos a notícia menos
de dois anos após a partida do
meu pai, nosso grande amor. Já
estávamos muito fragilizadas
e aquele exame positivo parecia arrancar a alma do corpo. Mas com a força inabalável dessa mulher gigante,
nos transmitindo toda fé e
sabedoria dessa vida, seguimos unidas à família
e à Deus, com a certeza
que tudo era uma fase e
que caminhávamos rumo
a vitória”, contou Luciana
com muita alegria.
Após 8 anos de história,
Dona Lígia continua ao
lado da família, curada e
com saúde. A filha reforça o
recado. “Façam a mamografia
anualmente e acreditem de coração que a cura é real” compartilha Luciana, que conta o
quanto a fé foi importante durante o tratamento. As chances de ter câncer aumentam
com a idade, mas com os exames em dia e uma descoberta
precoce, é possível vencer.

