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O que preciso saber?
Por mais delicado que seja, falar abertamente 
sobre o câncer de mama é uma iniciativa muita 
necessária e importante. Ao abordarmos a 
doença, dividimos e aumentamos o nosso co-
nhecimento, além de esclarecermos mitos e 
verdades. 

Você sabia que 1 em cada 3 casos de câncer 
pode ser curado se for descoberto no início? 
Por este motivo, precisamos desfazer crenças, 
superar os medos e nos informarmos. Assim, a 
doença deixará de ser vista como uma senten-
ça de morte.

O câncer de mama apresenta sintomas e sinais 
em suas fases iniciais. Nesse cenário, a detec-
ção precoce é de total importância, pois ajuda a 
reduzir a mortalidade e melhora resultado. Se 
descoberto cedo, pode ser tratado a tempo!

Você é única e suas mamas também! Conhecer 
o seu corpo ajudará a identificar mudanças im-
portantes para um sinal ou sintoma suspeito 
de câncer de mama.
Procure sempre a ajuda de um profissional de 
saúde em caso de dúvidas!
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Qual a causa do câncer de mama 
e quais os seus fatores de risco?

O câncer de mama não possui uma 
única causa, porém diversos fato-
res de risco estão relacionados a 
ele:

Fatores de riscos ambientais:

• Obesidade e sobrepeso, principal-
mente após a menopausa;
• Sedentarismo (não fazer exercí-
cios);
• Consumo de bebida alcoólica;
• Exposição frequente a radiações 
ionizantes (raios-X, mamografia e 
tomografia).

Fatores de riscos genéticos 

• Histórico familiar de câncer de 
mama e ovário, principalmente em 
parentes de primeiro grau e antes 
dos 50 anos;
• Alteração genética.

O que é o câncer de mama?

O câncer de mama é uma doença 
que ocorre pela multiplicação de 
células anormais da mama. Desor-
denadas, são essas as células que 
formam um tumor com potencial 
de invadir outros órgãos.

O câncer de mama é o mais 
comum entre as mulheres no 
Brasil. Depois do câncer de pele, o 
câncer de mama é o que mais 
causa mortes.

Existem vários tipos de câncer de 
mama, cada um com o seu desen-
volvimento. Alguns são rápidos e 
agressivos e outros mais lentos, 
mas a maioria deles apresentam 
boa resposta ao tratamento, princi-
palmente se diagnosticados e tra-
tados no início da doença.
Atenção! Apesar de ser muito raro, 
homens também podem desen-
volver câncer de mama.

Como reduzir o risco?

• Manter um peso saudável;
• Praticar atividade física;
• Evitar o consumo de bebidas alco-
ólicas;
• Amamentar.

Quais são os sintomas e sinais do 
câncer de mama?

• Presença de caroço (nódulo) en-
durecido, fixo, geralmente indolor, 
na mama;
• Alterações no bico do peito (ma-
milo);
• Pequenos nódulos na região em-
baixo dos braços (axilas) e/ ou no 
pescoço;
• Saída espontânea de líquido de 
um dos mamilos;
• Pele da mama avermelhada retra-
ída ou parecida com casaca de 
laranja.

ESTIMA-SE QUE, EM ENTRE 
2020 E 2022, SERÃO REGIS-
TRADOS 66.280 NOVOS 
CASOS DE CÂNCER MAMA 
NO BRASIL.
 
O NÚMERO  CORRESPONDE 
A UM RISCO ESTIMADO DE 
61,61 NOVOS CASOS A CADA 
100 MIL MULHERES.
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Autoexame 
das Mamas
Você sabia que a maior parte dos cânceres de 
mama são descobertos pela própria mulher?
Por isso é muito importante que a mulher 
conheça o seu corpo para identificar qualquer 
mudança.
 
Qualquer alteração suspeita procure o seu 
médico para uma avaliação!
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Mamografia

É um exame de rotina indicado 
para mulheres de 50 a 69 anos, que 
serve para identificar o câncer 
antes da mulher apresentar sinto-
mas.

O auto exame

Como é um exame que oferece 
riscos e benefícios é preciso con-
versar com o seu médico sobre as 
realização e indicação.

Prevenir é um ato de amor com você, com 
o seu corpo e com todos que te amam!

Observar com os braços caídos Observar com os braços levantados

Observar com as mãos na cintura Posição para fazer o auto exame

Movimentos de como fazer o autoexame
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Referências utilizadas para produção deste material

Como fazer o autoexame de mama: passo-a-passo - Tua Saúde (tuasaude.com)

Outubro rosa: sintomas e auto exame do câncer de mama - Guiabolso

Fatores de risco | INCA - Instituto Nacional de Câncer

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//me-
-dia/document/cartilha_cancer_de_mama_vamos_falar_sobre_isso_final-2019_web_1.pdf

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//me-
dia/document//cartilha-cancer-de-mama-vamos-falar-sobre-isso2014.pdf 

https://bvsms.saude.gov.br/outubro-rosa-prevencao-e-diagnosti-
co-precoce-do-cancer-de-mama/ 

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//me-
dia/document//cartilha_cancer_de_mama_vamos_falar_sobre_isso2016_web.pdf 

https://www.inca.gov.br/exposicoes/mulher-e-o-cancer-de-mama-no-brasil 

Estimativa 2020 - Síntese de Resultados e Comentários | INCA - Instituto Nacional de 
Câncer
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