Apesar da importância do
diagnóstico precoce, para

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA

aumentar as chances de cura,

DO ENTRONCAMENTO

muitos dos casos de cancro da

Dia Nacional da Prevenção
do Cancro da Mama

mama são diagnosticados num
estado avançado.

O cancro da mama é uma das
doenças com maior impacto
na nossa sociedade.
Afeta de igual forma
por atingir um órgão que
simboliza a maternidade e a
feminilidade.
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Como é que podemos prevenir o
cancro da mama?
A sua prevenção baseia-se na realização
de exames de rastreio, assim como, no
conhecimento que a pessoa tem o seu
corpo. Estes exames devem ser realizados
O que é o cancro da mama?
Cancro da mama é uma alteração maligna
nas células da mama e é o segundo tipo
de cancro mais comum nas mulheres.
Em Portugal, cerca de 1% dos casos de
cancro da mama são em homens.
Sinais e Sintomas:
- Nódulo ou endurecimento na mama ou
zona da axila;
- Alteração no tamanho ou formato da
mama;
- Dor;
- Alteração visível no mamilo ou corrimento;

antes do aparecimento de qualquer sinal
ou sintoma.
Mamografia

Como se faz o Autoexame da Mama?

Deve ser realizada a partir dos 35 anos

Pode ser feito de 3 maneiras diferentes:

de 18 em 18 meses até à menopausa a

Em frente ao espelho, onde se vai observar

partir daí ou de 2 em 2 meses.
Autoexame da mama

se existe alguma alteração no tamanho e na
consistência. Primeiro com as mãos caídas ao
longo do corpo, segundo com as mãos elevadas

Pode ser feito todos os meses e é

acima da cabeça e terceiro com as mãos na cintura.

recomendada a sua realização após a

Em pé, levantar apenas um dos braços e

menstruação, uma vez que, a mama, se
encontra mais relaxada e indolor.

colocá-lo na cabeça, enquanto o outro faz os
movimentos descritos na mama como está
demonstrado na figura acima. Faz-se de igual

- Retração do mamilo;

modo nas duas mamas.

- Pele na mama ou no mamilo descamativa,

Deitado, coloca-se o braço debaixo da cabeça

com vermelhidão ou inchada.

e uma almofada debaixo do ombro do, mesmo
lado, e repete-se os mesmos passos na palpação

Estima-se que existam cerca de 4000
novos casos por ano!

feita em pé.

