
Passo a passo para

PREVENIR O
CÂNCER DE

MAMA

O CÂNCER DE MAMA 
EM NÚMEROS

PREVENÇÃO

FATORES DE RISCO

TRATAMENTO

Você sabia que
1 em cada 4 mulheres 
no mundo tem 
câncer de mama?

O câncer de mama pode ser evitado
 com a adoção de hábitos saudáveis:

Prática regular de 
exercícios físicos

Evitar o uso de
 hormônios sintéticos, 

como anticoncepcionais e 
terapias para reposição hormonal

Alimentação 
saudável

Segundo dados levantados pela 
Agência Internacional de 
Pesquisa sobre o Câncer (IARC) 
em 2018, o câncer de mama está 
entre os tipos de câncer mais 
frequentemente diagnosticados 
em mulheres, constituindo cerca 
de 25% de todos os novos casos de 
câncer diagnosticados em 
mulheres no mundo. No Brasil, 
esse percentual é de 29%. 

Além disso, é muito importante estar atento a alterações ou 
anormalidades e estar com o check-up médico em dia, realizando a 

Ultrassonografia Mamária preventivamente, quando solicitada. 

Assim como os hábitos acima 
podem ajudar a diminuir os risco 
de desenvolver a doença, também 
existem fatores que podem  aumentar 
o risco de desenvolver o câncer de 
mama. Saiba quais são eles:

O diagnóstico do câncer de mama 
tem como base o exame clínico das 
mamas e é possível que exames 
de imagem, como mamografia, 
ultrassonografia ou ressonância 
magnética, sejam solicitados para 
auxiliar na investigação. 

Para confirmação do diagnóstico, é 
necessária uma biópsia da mama - 
retirada de um fragmento do nódulo 
ou da lesão suspeita por meio de 
punções (extração por agulha) ou 
de uma pequena cirurgia. Depois de 
retirado, o material será analisado. 

Apresentar um ou mais fatores de 
risco não quer dizer que você irá 
desenvolver a doença. No entanto, 
é um sinal de alerta! É importante 
prevenir-se e realizar os exames 
necessários. 

29%
No Brasil

Peso corporal 
adequado

Evitar o consumo 
de bebidas alcoólicas

Alcoolismo
Sedentarismo ou 
inatividade física

Uso de 
contraceptivos 

hormonais
Histórico familiar 

de câncer de 
ovário ou câncer 

de mama

Obesidade

DIAGNÓSTICO E EXAMES

O diagnóstico precoce desempenha 
papel essencial no aumento das 
chances de cura. O autoexame 
é importante e pode ajudar na 
investigação e diagnóstico. 

Ele pode auxiliar na detecção 
de alterações nas mamas que 
indiquem a suspeita de que 
algo está anormal. E, a partir 
desses sinais de anormalidade, é 
essencial buscar o atendimento 
de um especialista. 

Fazer o autoexame é simples. Você deve procurar nódulos, 
assimetrias, alterações na forma e contorno, mudança em relação 
à cor ou à pele, entre outros sinais de anormalidade. 
Confira o passo a passo:

Caso note qualquer alteração, busque consultar-se com um 
especialista, a fim de investigar tais anormalidades.  

A indicação do tratamento mais adequada depende do 
estadiamento, isto é, do estágio em que a doença se encontra e do 
tipo do tumor. Os tratamento existentes são:

Quando descoberto e diagnosticado precocemente, o câncer de 
mama alcança maiores taxas de chance de cura, atingindo 95%. 
Além disso, o percentual de sobrevida, em casos tratados nos 
estágios iniciais da doença, aproxima-se de 100%.

1. Com os braços 
abaixados, observe se 
há sinais de alterações

2. Levante os braços e 
procure pelos mesmos 
sinais. Observe se algo 

te incomoda

4. Coloque a mão esquerda 
na cabeça e toque o seio 

esquerdo com a mão 
direita, fazendo movimentos 

circulares. Depois, faça o 
mesmo, mas com a mão 

direita na cabeça. 

5. É importante analisar 
também a presença de 

alterações, como a presença 
de nódulos nas axilas.

3. Com as mãos na 
cintura, verifique se há 

algo diferente

Cirurgia Quimioterapia Radioterapia Terapia
Hormonal

Terapia
Alvo

Por isso, é essencial conhecer-se e analisar a sua saúde. Sempre que 
suspeitar de alguma alteração, converse com o seu médico! Assim é 
possível prevenir-se ou tratar a doença precocemente. 
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