
 

Câncer de mama 

O que é?  
 

É uma doença que acomete a mama onde as células desse órgão passam a 
proliferar rapidamente e de forma desorganizada. Ele é relativamente raro antes 
dos 35 anos, mas acima dessa idade, sua incidência aumenta. 
 

Fatores de risco  
 

• Mais comum em mulheres acima de 50 anos; 
• Consumo em excesso de alimentos ricos em gordura animal e álcool; 
• Obesidade; 
• Não ter filhos ou engravidar pela primeira vez após os 35 anos; 
• Menstruar muito cedo ou parar de menstruar muito tarde; 
• Casos de câncer de mama na família (mães, irmãs e/ou filhas); 
• Terapia de reposição hormonal que contenha hormônios estrógeno e 
progesterona; 
• Uso prolongado de contraceptivos orais;  
 

Sinais e sintomas 
 

Deformidades, retrações ou alterações (mamas, mamilos e pele); nódulos 
endurecidos nas mamas e axilas; descamação ao redor do mamilo ou da aréola e 
presença de secreção ou sangue quando os mamilos são comprimidos. 
 

Prevenção e detecção precoce 
 

• Exame clínico das mamas (ECM): feito pelo médico durante a consulta, onde é 
feita a palpação da mama, da região axilar e clavicular; 
• Mamografia: exame radiológico que permite identificar lesões não palpáveis e 
descobrir o câncer de mama quando o tumor ainda está bem pequeno. Indicado 
para as mulheres acima de 40 anos de idade, no máximo, a cada dois anos ou de 
acordo com a avaliação do médico de referência.  
 
O autoexame das mamas realizado é essencial para que a mulher esteja sempre 
atenta e alerta às alterações que possam ser investigadas pelo médico. Toda 
mulher acima de 20 anos deve fazer o autoexame das mamas preferencialmente no 
7º ou 8º dias após o início da menstruação. Porém, esse exame não substitui o 
exame físico realizado pelo médico.  
 

Tratamento 
 

• As modalidades de tratamento variam de acordo com o tipo e a localização do 
tumor e o estágio da doenças, sendo cirúrgico, radioterápico e quimioterápico. 

 
 

O câncer pode ou não ser doloroso à palpação. Por isso, apresentando 
qualquer um dos sinais e sintomas, é necessário procurar o ginecologista. 

 


