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CÂNCER DE MAMA

 Campanha de conscientização realizada por 

diversos entes no mês de outubro dirigida à 

sociedade e às mulheres sobre a importância 

da prevenção e do diagnóstico precoce do 

câncer de mama.



CÂNCER DE MAMA

 É o tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres no mundo. 

 O câncer de mama também acomete 

homens, porém é raro. 

 



CÂNCER DE MAMA

 Relativamente raro antes dos 35 anos, 

acima desta idade sua incidência cresce 

progressivamente, especialmente após 

os 50 anos. 

 Estatísticas indicam aumento da sua 

incidência tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos em desenvolvimento.



CÂNCER DE MAMA

 Aproximadamente 90% de todos os câncer 

de mama ocorrem nos ductos ou nos lóbulos.

 Quando é um processo localizado, chama-

se In situ.  E quando a doença rompe o ducto 

ou lóbulo atingindo os tecidos em volta, é 

chamado de Invasivo.





TIPOS DE CÂNCER DE MAMA

 Carcinoma ductal in situ: 

 Consiste em um câncer de mama em fase inicial, cujo as 

células cancerosas se localizam no interior dos ductos ou 

seja, ainda não se espalharam. 

 Cerca de 20% dos novos casos de câncer de mama serão 

de carcinoma ductal in situ. 

 Quase todas as mulheres diagnosticadas neste estágio da 

doença podem ser curadas. Além disso, normalmente 

seus protocolos de tratamentos são mais brandos.



TIPOS DE CÂNCER DE MAMA

 Carcinoma ductal invasivo: 

 Este é o tipo mais comum de câncer de mama. O 

carcinoma ductal invasivo (ou infiltrante) se inicia em 

no interior de um ducto, rompe a parede desse ducto e 

cresce no tecido adiposo da mama. A partir daí, pode 

se espalhar (metástase) para outras partes do corpo 

através do sistema linfático e da circulação sanguínea.

  Cerca de 80% dos cânceres de mama invasivos 

correspondem ao carcinoma ductal infiltrante. 



TIPOS DE CÂNCER DE MAMA

 Carcinoma lobular invasivo: 

  É o segundo tipo mais comum de câncer de 

mama e é bilateral ( nas duas mamas) em 

30% dos casos.

  Apresenta a possibilidade de desenvolver 

metástase, pois já rompeu o lóbulo e se 

desenvolve no tecido ao seu redor.



FATORES DE RISCO

 O câncer de mama não tem somente uma 

causa. A idade é um dos mais importantes 

fatores de risco para a doença (cerca de 

quatro em cada cinco casos ocorrem após os 

50 anos). 



FATORES AMBIENTAIS E 
COMPORTAMENTAIS

 Obesidade e sobrepeso após a menopausa;

 Sedentarismo;

 Consumo de bebida alcoólica;



FATORES DA HISTÓRIA 
REPRODUTIVA E HORMONAL

 Primeira menstruação antes de 12 anos;

 Não ter tido filhos;

 Primeira gravidez após os 30 anos;

 Não ter amamentado;

 Parar de menstruar (menopausa) após os 55 anos;

 Uso de contraceptivos hormonais (estrogênio-

progesterona);

 Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, 

principalmente por mais de cinco anos.



FATORES GENÉTICOS E 
HEREDITÁRIOS

 História familiar de câncer de ovário;

 Casos de câncer de mama na família, 

principalmente antes dos 50 anos;

 História familiar de câncer de mama em 

homens;

 Alteração genética, especialmente nos genes 

BRCA1 e BRCA2 (responsáveis por reparar as 

lesões do DNA).



CÂNCER DE MAMA

 Já o câncer de mama de caráter 

genético/hereditário corresponde a apenas 

5% a 10% do total de casos da doença.

 Atenção: a presença de um ou mais desses 

fatores de risco não significa que a mulher 

necessariamente terá a doença.



SINAIS E SINTOMAS

Os principais sinais e sintomas do câncer de mama são:

 Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor;

 Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;

 Alterações no bico do peito (mamilo);

 Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço;

 Saída espontânea de líquido dos mamilos



PREVENÇÃO

 Praticar atividade física regularmente;

 Alimentar-se de forma saudável;

 Manter o peso corporal adequado;

 Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

 Amamentar.



DETECÇÃO PRECOCE

 O câncer de mama pode ser detectado em 

fases iniciais, aumentando assim as chances de 

tratamento e cura. 

 Todas as mulheres, podem e devem conhecer 

seu corpo para saber o que é e o que não é 

normal em suas mamas. 

 A maior parte dos cânceres de mama é 

descoberto pelas próprias mulheres.



• É importante que as mulheres observem suas mamas sempre que 
se sentirem confortáveis para tal (seja no banho, no momento da 
troca de roupa ou em outra situação do cotidiano), sem técnica 
específica, valorizando a descoberta casual de pequenas 
alterações mamárias.





DIAGNÓSTICO

 As mulheres devem procurar imediatamente 

um serviço para avaliação diagnóstica ao 

identificarem alterações persistentes nas 

mamas. 

 No entanto, tais alterações podem não ser 

câncer de mama.



DIAGNÓSTICO
 O rastreamento de câncer de mama com 

mamografia é indicado em mulheres a partir de 50-

69 anos, realizada a cada 2 anos. 

 Toda mulher com 40 anos ou mais deve ter tido suas 

mamas examinadas por um profissional de saúde. 

 Nos casos suspeitos, a confirmação do diagnóstico 

de câncer de mama é feito por meio da biópsia 

através do ultrassom.





PRINCIPAIS FORMAS DE 
TRATAMENTO

Cirurgia: 

 Ela pode ser parcial ou radical.

 A cirurgia é indicada para qualquer tipo de 

tumor na mama, independente do tamanho, 

aumentando as chances de cura.



PRINCIPAIS FORMAS DE 
TRATAMENTO

Quimioterapia:

 - Tem o uso combinado de vários 

medicamentos indicados pelo oncologista.

É comum o surgimento de efeitos colaterais 

como náuseas, vômito, dor de cabeça, falta de 

apetite e queda de cabelos. 



PRINCIPAIS FORMAS DE 
TRATAMENTO

Radioterapia:  

  É submetido a radiação direta na região da 

mama e axila e é comum a complementação 

com quimioterapia.



TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA MASCULINO

 O tratamento no homem é feito com os mesmos métodos 

utilizados, no entanto, como o diagnóstico geralmente é feito 

numa fase mais avançada da doença, estes pacientes têm 

uma menor chance de cura que as mulheres diagnosticadas 

logo no início da doença.

 Desta forma, é fundamental estar atento a todos os sintomas 

de câncer de mama, como dor no peito ou liquido que sai do 

mamilo e ir ao médico,  logo que detecta alguma alteração.



OBRIGADA!!!
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