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Prevenção do 
Câncer de Mama

Saúde da
Mulher
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Criação: COPSI/DEQUAV
Diagramação: DGCOM
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De onde vem 
o câncer?
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• O crescimento desordenado das células forma os tumores, 
que podem ser benignos ou malignos (câncer).

• Os tumores benignos crescem até um determinado tama-
nho e param, enquanto que os tumores malignos crescem 
descontroladamente, invadindo as células normais à sua 
volta.

• As células malignas podem também cair na circulação e 
chegar a outras locais do corpo, distantes do tumor inicial. 
Esse processo é chamado de metástase. 
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Anatomia das Mamas



7

Mamas são glândulas cuja principal função é a produção do 
leite, que se forma nos lóbulos e é conduzido até os mami-
los por pequenos canais chamados ductos.
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Câncer de 
Mama
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O câncer de mama ocorre quando há uma divisão 
desordenada das células da mama.

• Um tumor pode instalar-se principalmente nos ductos e 
mais raramente nos lóbulos.

• Existe uma grande variedade e tipos de câncer de mama.

• O mais frequente deles é o carcinoma ductal que respon-
de por 70% dos tumores de mama, seguido pelo carcino-
ma dos lóbulos de mama em aproximadamente 10% a 15% 
dos casos registrados.
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Incidência

No Brasil...

• O câncer de mama é uma das causas mais comuns de 
morte entre as mulheres de 35-54 anos.

• Estimam-se que 66.280 casos novos de câncer de mama 
ocorrerão, para cada ano de triênio 2020-2022. Esse valor 
corresponde a um risco estimado de 61.61 casos a cada 
100mil mulheres. Na Região Nordeste o risco estimado é 
de 44,29 por 100mil mulheres.
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Fatores de 
Risco
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• Idade (acima de 50 anos);

• Alterações genéticas (genes 
BRCA1 e BRCA2);

• Consumo de bebidas alcoó-
licas;

• Excesso de peso;

• Dieta hipercalórica;

• Tabagismo;

• Histórico familiar;
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• Menarca precoce (< 12 anos) 
e menopausa tardia (>50 
anos);

• Mulheres que não tiveram 
filhos ou tiveram o primeiro 
filho após os 35 anos de ida-
de;

• Mulheres que não amamen-
taram;

• Reposição hormonal (estro-
gênio e progesterona asso-
ciados).
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Sintomas
do Câncer 
de Mama
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Primeiro sinal: Presença de nódulo único, não doloroso 
e endurecido na mama.

Outros sintomas (tardios):
• Deformidade e/ou aumento da mama;

• Enrugamento do tecido mamário (pelo tipo casca de la-
ranja);

• Descamação, sangramento dos mamilos, retração da pele 
ou do mamilo;

• Gânglios axilares aumentados;

• Sinais inflamatórios na mama: vermelhidão, edema (incha-
ço), dor e presença de líquido nos mamilos.
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Fique atenta aos sinais e sintomas!



17

Quais são as formas de prevenção?

• Manter uma dieta equilibrada;

• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo;

• Praticar regularmente exercícios físicos;

• Consulta médica regular e realização de exames, de acor-
do com a história clínica e faixa etária. 
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Diagnóstico
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• O Ministério da Saúde recomenda exame clínico anual e 
mamografia, em caso de resultado alterado do exame, 
para  mulheres de 40 a 49 anos.

• Para as mulheres de 50 a 69 anos, mamografia a cada dois 
anos e exame clínico uma vez por ano.

• Já a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta que a ma-
mografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos.

• Além desses grupos, o Ministério da Saúde indica o acom-
panhamento de mulheres com risco elevado.
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Mamografia evidenciando 
um nódulo

Exame de mamografia
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O que é risco elevado para o câncer de mama?

O risco elevado inclui história familiar de câncer de mama 
em parente de primeiro grau antes dos 50 anos, de câncer 
bilateral ou de ovário em qualquer idade; e história familiar 
de câncer de mama masculino, entre outros sinais. O Mi-
nistério da Saúde indica o acompanhamento de mulheres 
com risco elevado a partir dos 35 anos de idade.
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Atenção
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O Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca) não estimula o au-
toexame das mamas como 

metodo isolado de detecção 
prococe desse tipo de 

câncer.

O exame das mamas feito 
pela própria mulher faz par-
te de uma ação de educação 
de conhecimento do próprio 
corpo. No entanto,  ele não 
substitui o exame físico re-
alizado por profissionais de 
saúde qualificado para esse 

procedimento.
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Se você tem entre 40 e 69 anos, faça o seu exame de 
mamografia!

De acordo com as informações da Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia (SESAB), os exames são realizados em mu-
lheres de 40 a 69 anos, com horário previamente agendado 
pela internet, a fim de evitar filas e agloerações no atendi-
mento.

• Na capital baiana, as mamografias estão sendo ofertadas 
em unidades móveis e no Centro Estadual de Oncologia 
(Cican).

• Já no interior, as 21 Policlínicas Regionais de Saúde tem 
ofertado exames, sendo o agendamento a partir dos pos-
tos de saúde ou das Secretarias Municipais de Saúde. 
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Tratamento
Todo câncer de mama precisa 
ser retirado em cirurgia parcial 
ou total. Entretanto, em alguns 
casos, a cirurgia é combinada 
com outras terapias. A escolha 
do tratamento depende de fato-
res como a presença ou ausên-
cia de receptores hormonais, 
estadiamento do tumor, estado 
de saúde e perfil do paciente.
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