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Estamos entrando em outubro, mês da prevenção ao câncer de mama. 
A campanha tem como objetivo a conscientização da população em 
relação ao teste e ao diagnóstico precoce da doença.

Tudo começou em Nova Iorque, quando o movimento se iniciou 
durante um evento chamado “Corrida pela Cura”, organizado pela 
Instituição Susan G. Comen, no ano de 1990.

Conforme o evento avançava e crescia, outubro foi escolhido como o 
mês da conscientização sobre o câncer de mama nos Estados Unidos. 
No Brasil começou a tomar forma no ano de 2008, porém a primeira 
iniciativa da luta no país foi em 2002, quando uma escultura do parque 
do Ibirapuera foi iluminada pela cor rosa durante o mês todo.
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er mama  câncer mama saiba
mais

sobre

No Brasil, o câncer de mama é uma das doenças 
mais comuns a afetar mulheres, perdendo apenas 
para o câncer de pele. Ele corresponde à 29% dos 
casos de câncer anuais no país.

É diretamente relacionado às principais causas de 
mortes no público feminino, e por isso é considerado 
um dos mais graves. E ao contrário do que muitos 
pensam, apesar das chances serem muito 
reduzidas, o câncer de mama também pode afetar 
homens, que correspondem apenas a 1% dos casos.

Mesmo sendo um tipo de câncer comum e grave, a 
chances de curas são altas quando diagnosticado 
em fase inicial, quando o tumor ainda não está 
palpável. E a única maneira de se detectar a doença 

No caso do câncer de mama, todas as mulheres 
estão suscetíveis, mas as mais atingidas costumam 
ter 50 anos ou mais. Por conta disso os exames de 
precaução e rastreamento são extremamente 
necessários, principalmente após essa idade.
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er mama  câncer mama sintomas
diagnóstico

e tratamento
Os principais sinais de um

quadro de câncer de mama são:

Vazamento de
sangue pela mama

Retratação da pele
da mama ou mamilo

Nódulo/caroço
nas axilas Ferida no mamilo
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Em frente ao espelho, 
com braços ao lado do 

corpo, observe e compare 
os mamilos, contorno e 

pele das mamas;

Coloque a mão esquerda na 
cabeça, e apalpe a mama 

direita (e vice-versa). 
Observe se há diferenças 

no formato, inchaço ou 
ondulações na pele.

Toda mulher pode realizar um autoexame regularmente 
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Deitada, com uma das 
mãos apalpe os seios. 

Faça movimentos 
circulares suaves 

apertando levemente com 
as pontas dos dedos.



Essa prática pode ajudar a precaver a 
doença e auxiliar no diagnóstico 
precoce. Além disso, como forma 
principal de diagnóstico, está a 

detectar a doença antes de ser palpável.

feita anualmente para mulheres a partir 
dos 50 anos, ou para casos de grupo de 
risco ou aparição de sintomas que 
indiquem o câncer.

O tratamento costuma várias muito, 
pois o câncer reage de maneiras 
diferentes em cada caso. Questões 
como quimioterapia e radioterapia são 
indicadas apenas após avaliação 
médica do quadro, porém a intervenção 
cirúrgica é quase sempre indicada para 
a maioria dos casos.
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er mama  câncer mama dúvidas
“Existe risco maior quando 
se tem casos na família?”

A origem genética do câncer 
de mama corresponde a 

entre 5% e 10% dos casos. 
Em casos de mais de um 

familiar com histórico de 
câncer, consulte um médico 

para realização de exames 
de risco de desenvolvimento.

“Quais as principais causas?”

Genética e idade podem ser 
fatores de riscos, mas as 

principais causas costumam 
estar associadas a 

comportamentos durantes os 
anos, como má alimentação, 

falta de exercícios, 
tabagismo e alcoolismo.

“Como prevenir o
câncer de mama?”

Genética e idade podem ser 
fatores de riscos, mas as 

principais causas costumam 
estar associadas a 

comportamentos durantes os 
anos, como má alimentação, 

falta de exercícios, 
tabagismo e alcoolismo.
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er mama  câncer mama informações
adicionais

O direito fundamental à informação e saúde é 
assegurado pela constituição. O paciente 
munido de conhecimento pode exercer sua 
cidadania fazendo valer e reivindicando os seus 
direitos (Constituição federal 1988, artigo 196).

 independentemente da 
idade, o paciente tem direito ao exame para 
avaliação e orientação médica.

 pacientes que 
realizaram mastectomia tem o direito de fazer a 
reconstrução da mama gratuitamente pelo SUS.

 a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) considera a dor do paciente 
com câncer um problema de saúde pública. O 
programa atende pacientes que estão 
passando pelas dores do tratamento, e 
disponibilizam medicamentos e cuidados 
paliativos gratuitamente.

 o paciente que 
possui câncer tem direito a benefícios 
assistenciais, como saque do FGTS, 
PIS/PASEP, isenção do imposto de renda. No 
caso de aposentadoria, também conta com 
auxílio doença e isenção do ICMS.
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